
 

 

Santander Totta e Universidade do Algarve 
assinam acordo de colaboração 
• A parceria foi assinada hoje em Faro 

• O acordo prevê o acesso ao Programa de Estágios Santander Universidades, aos 
Programas de Mobilidade Internacional, a bolsas de mérito e ao desenvolvimento de 
iniciativas ligadas à internacionalização, investigação e empreendedorismo 

 

Lisboa, 13 de abril de 2016. O Santander Totta e Universidade do Algarve (UAlg) assinaram 
hoje uma parceria, inserida no âmbito da UAlg Careers Fair, que irá permitir ao Banco apoiar 
plurianualmente os projetos da instituição, reforçando a excelência do seu ensino e 
investigação e a sua ligação ao mercado de trabalho. 
 
Com esta parceria, os alunos que integram a instituição irão beneficiar do Programa de 
Bolsas de Estágio Santander Universidades, através do qual podem candidatar-se a estágios 
de três meses em PME, suportados pelo Banco Santander Totta.  
 
A comunidade estudantil terá acesso ainda aos programas de mobilidade internacional 
desenvolvidos pelo Banco, que proporcionam aos estudantes ter uma experiência num país 
do espaço ibero-americano. 
 
O fomento da inovação e do empreendedorismo é outro dos pontos relevantes deste acordo, 
estando previsto um conjunto de iniciativas para aproximar a Universidade ao tecido 
empresarial, facilitando assim a entrada dos alunos no mercado de trabalho, o 
desenvolvimento da investigação e a sua aplicação comercial e o incentivo às iniciativas 
empreendedoras na Universidade e na Sociedade Civil. 
 
Este acordo prevê ainda a atribuição de 3 bolsas de estudo de mérito, cujo montante 
corresponde ao valor das propinas, aos alunos que ingressem na Universidade com as 
melhores médias do ensino secundário.  
 
O Banco Santander é a empresa que mais investe no apoio à educação a nível mundial 
(Relatório Varkey/UNESCO-Fortune 500). Esta iniciativa é desenvolvida pelo Santander 
Universidades, que colabora com mais de 1.200 universidades e instituições académicas em 
todo o mundo, sendo 45 delas portuguesas. Para mais informações consulte 
www.santander.com/universidades. 
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Comunicação Externa 
Rua da Mesquita nº 6  
1070-238 Lisboa  
Telf.: 213705790/4355 
email:comunicacao.santander@santander.pt 


