
 

 

Santander Totta e Instituto Politécnico de 
Santarém assinam acordo de colaboração 
• A parceria é assinada amanhã, às 10h30, na Sala dos Serviços Centrais do Instituto 

Politécnico de Santarém 

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

 

Lisboa, 05 de janeiro de 2016. O Santander Totta e o Instituto Politécnico de Santarém 
assinam amanhã uma parceria, 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 estudante 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. 
 
O I.P. Santarém é reconhecido como polo de desenvolvimento e uma referência na 
formação, na cultura e na investigação desenvolvidas na região, integrando atualmente 
cinco Escolas: Escola Superior Agrária de Santarém, Escola Superior de Educação de 
Santarém, Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, Escola Superior de Desporto 
de Rio Maior e Escola Superior de Saúde de Santarém. 
 
O Santander Totta, através do Santander Universidades em Portugal, continua a intensificar 
a sua colaboração com as principais instituições de Ensino Superior portuguesas, com quem 
tem mais de 45 acordos. Em 2015, o Santander Totta investiu 6 milhões de euros nas 
Universidades Portuguesas e irá investir um total de 25 milhões até 2018, através do apoio 
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ao conhecimento, à mobilidade internacional, à concessão de Bolsas de Mérito e Prémios 
Científicos e ao programa de estágios Santander Universidades.  
 
Em todo o mundo, o Banco Santander, através do Santander Universidades, colabora com 
cerca de 1.200 universidades e instituições académicas, e até 2018 irá destinar 1.700 
milhões de euros no apoio a projectos do Ensino Superior.   
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