
 

 

 
Candidaturas a 50 estágios em Startups 
portuguesas disponíveis a partir de hoje  
 

• Através do Programa StartUP Santander Jovem, desenvolvido pelo 
Santander Totta e Fundação da Juventude, estão disponíveis a partir de hoje 
as candidaturas a 50 estágios em Startups portuguesas  
 

• Os estágios têm a duração de 3 meses e decorrem em Startups, a nível 
nacional, dos mais diversos setores de atividade, desde a Realidade Virtual 
ao Marketing e à Gestão, passando pelas Tecnologias de Informação, 
Engenharia Informática, Química, Desenvolvimento de Software, E-
Commerce e Investigação, entre muitos outros. Mais informações em 
http://ms.fjuventude.pt/startupjovem/  

 
• O programa inovador destina-se a jovens diplomados há menos de 2 anos, 

de cursos com grau de licenciatura, mestrado ou mestrado integrado, com 
idade máxima de 28 anos 
 
 

Lisboa, 29 de novembro de 2017. Através do programa inovador StartUP Santander Jovem, 
desenvolvido pelo Banco Santander Totta e pela Fundação da Juventude, estão disponíveis, a 
partir de hoje, 50 estágios em Startups portuguesas de vários setores de atividade.  
 
As Startups agora apuradas para as candidaturas dos estagiários são provenientes dos mais 
diversos distritos do País, do Porto à Madeira, passando por Aveiro, Braga, Coimbra, Lisboa e 
Santarém. Desenvolvem atividade em setores tão diversos como Cultura e Artesanato, 
Enfermagem Veterinária, Marketing, Tecnologias de Informação, Engenharia Informática, 
Desenvolvimento de Software, E-Commerce, Investigação, Análise de Mercados 
Internacionais, Design de Comunicação, Química e Comunicação Social, entre muitos outros.  
 
Ainda que o programa fosse aberto a todas as Startups, foi dada preferência a todas aquelas 
que se encontram inseridas numa Incubadora pertencente à Rede Nacional de Incubadoras 
(RNI), entidade que, juntamente com a StartUP Portugal, apoia este programa. 
 
Os estágios StartUP Santander Jovem têm a duração de 3 meses, e para além da experiência 
proporcionada aos estagiários, oferecem ainda uma bolsa mensal no valor de 550€ e um 
Seguro de Acidentes Pessoais. Cada estágio decorre sob a supervisão de um orientador a 
designar pela Startup, o qual deverá acompanhar o desenvolvimento do jovem e o 
cumprimento do respetivo plano de formação.  
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Comunicação Externa 
Gabinete de Comunicação e Marketing Corporativo 
Rua da Mesquita nº 6, 1070-238 Lisboa  
Telf.: 213704843/5790 
Email:comunicacao.santander@santander.pt 

http://ms.fjuventude.pt/startupjovem/


 

 

O programa de estágios StartUP Santander Jovem enquadra-se num dos principais campos 
de atuação do Banco Santander Totta, uma vez que, através do Santander Universidades, 
promove desde 2003 o apoio ao Conhecimento e Ensino Superior, no âmbito da sua Política 
de Envolvimento com a Comunidade. O Banco investe anualmente cerca de €7 milhões na 
área de Responsabilidade Social e Corporativa. 
 
Por outro lado, o programa faz parte de um dos vetores estratégicos da Fundação da 
Juventude – o Emprego e o Empreendedorismo – através do qual se procura proporcionar 
aos jovens a oportunidade de complementarem a sua formação académica, promover o 
acesso ao 1º emprego dos recém-diplomados, ao mesmo tempo que confere às Startups a 
oportunidade de formarem estagiários com formação superior e com capacidade para 
responderem aos desafios colocados pela empresa. 
 
Sobre a Fundação da Juventude: 
A Fundação da Juventude é uma instituição privada, de interesse público, sem fins lucrativos, 
focada na Formação, Empreendedorismo e apoio ao Emprego Jovem. Foi criada por 
escritura notarial a 25 de setembro de 1989, pela mão de 21 instituições públicas e privadas 
e declarada instituição de utilidade pública, em março de 1990. De âmbito nacional, a 
Fundação da Juventude tem Sede na cidade do Porto e uma Delegação na Região de Lisboa e 
Vale do Tejo. 
 
Sobre o Santander Universidades: 
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 53 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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