
 

 
Apoio garantido ao empreendedorismo e empregabilidade dos alunos 

Santander Totta celebra convénio com 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave  

 

• Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), Prof. Doutora 
Maria José da Silva Fernandes, assinou o convénio com o Santander Totta, para 
apoiar e promover cada vez mais a excelência no ensino e na investigação, assim 
como a empregabilidade e o empreendedorismo dos seus alunos. 

 
 

Lisboa, 14 de setembro de 2017. O Santander Totta e o Instituto Politécnico do Cávado e do 
Ave (IPCA) celebraram recentemente um convénio de parceria entre as duas instituições, 
que tem entre os seus principais objetivos o reforço da empregabilidade e 
empreendedorismo dos seus alunos, assim como o grau de internacionalização 
universitária através da mobilidade de estudantes, docentes e investigadores, apoiando 
também o reforço da excelência no ensino e na investigação.   

A cerimónia de assinatura do convénio contou com a presença da Professora Doutora 
Maria José da Silva Fernandes, Presidente do IPCA, de Marcos Soares Ribeiro, Diretor 
Coordenador do Santander Universidades, e de Cristina Dias Neves, Diretora do Santander 
Totta. 

O convénio abre novas oportunidades e a implementação de projetos e de estudos do IPCA. 
Entre outros objetivos, o novo convénio de mecenato irá apoiar a ligação da Universidade à 
comunidade em que se insere e o desenvolvimento da dimensão humana da sua 
comunidade académica. Pretende-se também reforçar a ligação do IPCA com as empresas. 

Desenvolver o espírito empreendedor de toda a comunidade académica e incrementar 
competências de inserção no mercado de trabalho dos estudantes, assim como promover o 
desenvolvimento tecnológico do IPCA, são outros objetivos do convénio. 

No que diz respeito a iniciativas de aproximação ao mercado de trabalho, sem prejuízo da 
criação de outras iniciativas neste domínio, o Santander Totta irá facultar ao IPCA o acesso 
ao Programa de Bolsas de Estágio Santander Universidades, mediante a adesão ao 
regulamento próprio para o efeito. 

A parceria entre as duas entidades prevê também a emissão de um Cartão Universitário 
Inteligente para agilizar os procedimentos da comunidade académica, reduzir custos e 
aumentar a segurança de pessoas e património da Universidade.  
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 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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