Nota de Imprensa

Santander Totta lança 200 Bolsas de Mobilidade em
países ibero-americanos


O programa conta com a participação de 17 Instituições de Ensino Superior em Portugal,
dirigindo-se a estudantes, professores e investigadores



O projecto representa um investimento de meio milhão de euros por parte do Banco

Lisboa, 9 de Fevereiro de 2015 – Estão abertas as candidaturas para o programa de Bolsas de
Mobilidade do Santander Totta. Ao todo, o Banco disponibilizará 200 bolsas, num investimento
total de meio milhão de euros.
Em Portugal, são 17 as Instituições participantes do programa, que irá permitir a estudantes e
docentes do Ensino Superior realizar uma experiência de mobilidade num país ibero-americano.
Da iniciativa fazem parte as Bolsas de Mobilidade Luso-Brasileiras e as Bolsas de Mobilidade
Ibero-Americanas, estas últimas disponíveis para estudantes e para professores e
investigadores.
As Bolsas de Mobilidade Luso-Brasileiras promovem a mobilidade entre Portugal e o Brasil,
permitindo aos universitários das duas nacionalidades ter uma experiência internacional, no
mínimo de seis meses, numa universidade do outro País, fomentando assim o intercâmbio
cultural e de conhecimento.
As Bolsas de Mobilidade Ibero-Americanas destinam-se às Instituições de Ensino Superior
em Portugal e permitem aos alunos de licenciatura e mestrado ter uma experiência de
mobilidade, no mínimo de seis meses, em instituições de vários países ibero-americanos. Por
outro lado, proporcionam a professores e investigadores realizar uma experiência semelhante,
de dois meses ou mais, num centro de investigação ou numa Universidade ibero-americana.
As candidaturas são feitas no portal www.becas-santander.com, onde se encontram mais
informações sobre as bolsas.
Os programas de bolsas de mobilidade são uma parte importante do apoio do Banco Santander
ao Ensino Superior, tendo sido criados para reforçar a mobilidade e intercâmbio de estudantes
entre universidades dos dois continentes, uma condição que o Banco considera necessária para
a construção de um espaço ibero-americano do conhecimento socialmente responsável.
A relação com o Ensino Superior continua a ser a grande prioridade da política de
Responsabilidade de Acção Social do Santander Totta que, através do Santander Universidades,
colabora actualmente com 46 universidades portuguesas. Em 2014, o Banco investiu 5,6 milhões
de euros em acções de responsabilidade social corporativa. Deste investimento, 90% destinouse ao Ensino Superior, através do apoio ao conhecimento, à Mobilidade Internacional e da
concessão de Bolsas de Mérito e Prémios Científicos.
O Banco Santander, através do Santander Universidades, colabora com cerca de 1.200
universidades, instituições e centros de investigação de todo o mundo. Desde 1996, destinou-se
mais de 1.000 milhões de euros em diversas iniciativas e projectos universitários.

