Santander Totta associa-se à plataforma Design
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The Future
Lisboa, 23 de maio de 2017. O Banco Santander Totta é o novo parceiro da Design The
Future, uma plataforma digital de exploração vocacional, que faz o cruzamento entre as
ofertas formativas em Portugal e os perfis e vocações dos alunos, para que possam escolher
a melhor opção académica e profissional, e em linha com as necessidades do mercado.
A plataforma pretende ajudar os jovens a escolher bem a profissão de futuro, inspirando
com casos reais e disponibilizando uma ferramenta que ajuda a explorar as opções
formativas alternativas para se lá chegar, ao mesmo tempo que contribui para a melhoria do
conhecimento dos jovens em relação às profissões existentes no mercado.
A página www.designthefuture.pt, reúne informação sobre mais de 3750 cursos
(profissionais, superiores, pós-graduações, metrados, livres e especializações) de 1222
instituições de todo o país. Por outro lado, disponibiliza cerca de 200 vídeos com entrevistas
a reconhecidos profissionais de diferentes áreas, onde partilham a sua experiência e o seu
dia-a-dia, bem como as motivações que os levaram a escolher a profissão na qual são hoje
uma referência.
“A associação do Santander Totta a este projeto foi um passo simples de dar, porque
sabemos a importância que esta fase tem na vida dos jovens, sendo fundamental criar
instrumentos para orientá-los da melhor forma para a sua vida profissional”, explica Inês
Oom de Sousa, administradora do Banco Santander Totta.
Ao ser parceiro deste projeto, o Banco Santander Totta pretende ter jovens estudantes
altamente motivados nos estudos, pois acredita que escolhas profissionais mais esclarecidas
e informadas geram maiores níveis de motivação no percurso académico e, seguramente,
profissionais mais bem-sucedidos.
A plataforma é de acesso gratuito e dirige-se a jovens estudantes do 9º ano, 12º ano e para a
escolha de mestrados, e a todos os que estão a rever as opções formativas que vão fazendo.
A relação com o Ensino Superior continua a ser a grande prioridade da política de
Responsabilidade Social Corporativa do Santander Totta que, através do Santander
Universidades, colabora atualmente com cerca de 50 instituições de Ensino Superior
portuguesas. Em 2016, o Banco investiu 6,8 milhões de euros em atividades relacionadas
com responsabilidade corporativa, entre os quais 5,9 milhões diretamente no Ensino
Superior em Portugal.
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