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Banco Santander ultrapassa 1 milhão de bolsas  
para estudantes, profissionais e empreendedores 

 

 
• Só durante 2022 foram apoiados mais de 265 mil estudantes, profissionais, 

empreendedores e PME 
 

• O Santander superou os 2.200 milhões de euros de investimento na educação, no 
empreendedorismo e na empregabilidade, desde que começou a apostar nestas áreas há 
mais de 25 anos. 
 

• Em Portugal, foram atribuídas mais de 6600 bolsas só no ano passado, através da 
plataforma www.becas-santander.com/pt 
 
 

Lisboa, 15 de março de 2023 – NOTA DE IMPRENSA 
O Banco Santander acaba de ultrapassar um marco histórico no seu compromisso com a educação, 
o empreendedorismo e o emprego em 11 dos países onde está presente. Ao todo, já apoiou mais 
de 1 milhão de estudantes, profissionais, projetos empreendedores e PMEs ao longo de mais de 
25 anos, através do Santander Universidades, um projeto global de sucesso sem precedentes. 
 
Com este apoio, o Banco Santander fechou o último ano com a atribuição de mais de 265 mil bolsas 
e um investimento de 100 milhões de euros só em 2022. Em Portugal foram atribuídas mais de 
6600 bolsas só no ano passado.  
 
Através da plataforma de bolsas do Santander, a educação e a empregabilidade são apoiadas pela 
promoção de uma ampla variedade de bolsas para estudantes e de programas gratuitos de 
atualização e requalificação de profissionais. A oferta centra-se em oito áreas específicas que são 
de importância fundamental na promoção da empregabilidade, incluindo tecnologia, 
desenvolvimento de competências, línguas, investigação e sustentabilidade. 
 
Com o Santander X, startups, scaleups, microempreendedores e PME são apoiados através de uma 
formação especializada, entrando em conexão com clientes, capital e talento, além de outros 
recursos necessários para poderem crescer e prosperar. São ainda promovidos programas que 
apoiam o empreendedorismo em todas as suas fases, desde a pré-incubação até às scaleups. 
 
 

http://www.becas-santander.com/pt
https://www.becas-santander.com/pt_pt/index.html
http://www.santanderx.com/
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