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Bolsas Santander para Erasmus 2023 lançadas 
em Portugal, Espanha, Alemanha e Polónia 
 

 
• Ana Botín: "Acreditamos firmemente na importância da Europa e iniciativas como 

esta, de apoio ao talento dos jovens, são uma excelente oportunidade para os 
estudantes universitários poderem desenvolver as competências que as empresas 
exigem" 
 

• O Santander lança pela primeira vez as Bolsas Santander para Erasmus em conjunto 
nos 4 países europeus onde o Santander Universidades está presente: Portugal, 
Espanha, Alemanha e Polónia 
 

• As inscrições estão abertas até 14 de março em: https://app.becas-
santander.com/pt/program/bolsas-santander-estudos-bolsas-santander-para-
erasmus-2023  

 
 

Lisboa, 31 de janeiro de 2022. NOTA DE IMPRENSA  
A Presidente do Banco Santander, Ana Botín, anunciou que o programa de Bolsas Santander 
para Erasmus vai continuar a expandir-se em 2023, com uma dotação de 2 milhões de euros 
e 125 universidades parceiras. Depois de ajudar mais de 14 000 universitários de Portugal e 
Espanha a viverem a experiência do Erasmus, estas bolsas serão atribuídas pela primeira vez 
aos universitários da Alemanha e da Polónia. 
 
Neste ano académico, o programa vai oferecer mais de 3.500 bolsas nos quatro países, com 
valores que podem variar entre 500 e 1.000 euros, para reconhecer a excelência académica 
dos bolseiros Erasmus+ e promover a aprendizagem inclusiva e a igualdade de 
oportunidades para estudantes de baixos rendimentos. 
 
Botín fez o anúncio na reunião do Conselho de Administração da Universia Espanha, que 
contou com a presença de Reitores de Universidades espanholas. Neste evento, fez-se 
igualmente um balanço do ano de 2022, com a partilha de ideias sobre como melhorar e 
aumentar o acesso ao ensino superior. No encontro, estiveram ainda presentes o ministro 
que detém a tutela das Universidades em Espanha, Joan Subirats, assim como o Presidente 
da Crue Universidades Espanholas, Juan Romo. 
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"Acreditamos firmemente na importância da Europa, e iniciativas como esta, de apoio ao 
talento dos jovens, são uma excelente oportunidade para os estudantes universitários 
desenvolverem as competências que as empresas exigem", declarou Ana Botín durante o 
encontro. Botín e o Ministro Subirats renovaram um acordo para gerir o programa de bolsas 
de estudo pelo quinto ano consecutivo em Espanha, onde foi recebido desde o início com 
grande sucesso e elevada procura entre os estudantes. 
 
A Fundação Santander Portugal, através de diversos instrumentos, incluindo o Santander 
Universidades, disponibiliza anualmente milhares de bolsas orientadas para a capacitação ou 
recapacitação das diferentes gerações. Na plataforma de bolsas do Santander, pode ficar a 
saber muito mais sobre estas e outras bolsas ou programas disponíveis. 
 
No que respeita à Educação, para além do acesso, permanência e sucesso nos estudos 
universitários sem distinção de género, etnia, religião ou de condição política, social ou 
económica, a Fundação Santander Portugal atribui especial importância à criação de 
oportunidades para estudantes com menores recursos económicos, com necessidades 
especiais ou integrantes de grupos sociais vulneráveis. 
 
A experiência nacional e internacional tem demonstrado que a disponibilização de bolsas de 
estudo tem sido um elemento fundamental para prevenir o abandono do ensino universitário 
por parte dos bolseiros, mas também um fator de estabilidade financeira dos estudantes, 
proporcionando melhores desempenhos e maior sucesso escolar. 
 
O Banco Santander contribuiu com 8,6 milhões de euros para as cinco edições deste 
programa de bolsas de estudo para estudantes Erasmus, desde que este foi lançado, em 
2018. Até ao final de 2022, beneficiou mais de 18.000 alunos. 
 
Durante a realização do Conselho de Administração da Universia Espanha, a Presidente do 
Santander destacou a importância das Universidades como impulsionadoras da mudança e 
da empregabilidade dos jovens, bem como a necessidade de que as Universidades, as 
instituições e as empresas continuem a manter esforços conjuntos para aumentar a 
competitividade. 
 
Ana Botín sublinhou que as instituições, as empresas e as Universidades devem trabalhar em 
estreita colaboração, porque "são quem melhor sabe como o talento é necessário para serem 
competitivas". Recordou ainda o compromisso do Santander com o Ensino Superior. Nos 
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últimos 25 anos, o Banco investiu mais de 2,1 mil milhões de euros para apoiar mais de 
790.000 estudantes, profissionais, empreendedores e PME.   
 
Botín destacou a realização do V Encontro Internacional de Reitores da Universia 2023, que 
terá lugar de 8 a 10 de maio na cidade espanhola de Valência. Durante três dias, Valência 
será a capital mundial do Ensino Superior para discutir os principais desafios que as 
Universidades enfrentam. 
 
Os interessados nas Bolsas Santander para Erasmus 2023 devem inscrever-se até 14 de 
março através da plataforma de bolsas do Santander: https://app.becas-
santander.com/pt/program/bolsas-santander-estudos-bolsas-santander-para-erasmus-2023  
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