Comunicado de Imprensa

Santander e Universidade de Coimbra levam
vencedor do Programa Explorer a Silicon Valley
que dá acesso a prémios no valor de 80 mil euros
•

Representante do melhor projeto do Programa Explorer em Portugal viaja
para Silicon Valley com os outros 53 empreendedores provenientes de
todos os Explorer Spaces internacionais coordenados pelo Centro
Internacional Santander Emprendimiento (CISE)

•

Os 22 participantes selecionados, responsáveis por 16 projetos inovadores,
beneficiam de formação gratuita durante cinco meses e do acesso ao
Explorer Space da Universidade de Coimbra, para além de poderem usufruir
de prémios no valor de 80 mil euros

•

O Programa Explorer conta ainda com o prémio “Woman Explorer Award”,
oferecendo 20 mil euros para o financiamento do melhor projeto liderado
por uma empreendedora

•

As atividades de formação e de acompanhamento têm início este mês, em
Espanha e Portugal, prolongando-se até maio de 2018. Os melhores
projetos serão selecionados em junho e julho deste ano

Lisboa, 17 de janeiro de 2017. O Programa Explorer apoiado pelo Banco Santander e
coordenado pelo Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) é lançado hoje
pelas 16h00 na Universidade de Coimbra (UC).
A cerimónia tem lugar na sala do Senado da UC, com a presença do vice-reitor, Amílcar
Falcão, acompanhado do diretor do Santander Universidades Portugal, Marcos Soares
Ribeiro, assim como do coordenador do Programa Explorer da UC, Miguel Gonçalves, para
além dos participantes e tutores do programa, o primeiro a avançar em Portugal, já que a
Universidade de Coimbra é a primeira a iniciar o Explorer no nosso País.
Os 22 participantes selecionados, responsáveis por 16 projetos inovadores, beneficiam de
formação gratuita durante cinco meses e do acesso ao Explorer Space da Universidade de
Coimbra – um centro de ideation de alto rendimento – onde podem desenvolver as suas
ideias de forma colaborativa, com outros empreendedores. Recebem ainda o apoio
personalizado de uma rede de mais de 200 especialistas em inovação e modelos de
negócios, com a possibilidade de acederem a 80 mil euros em prémios para acelerarem o
desenvolvimento dos seus projetos.
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As atividades de formação e de acompanhamento têm início este mês em Espanha e
Portugal – e em março de 2018, na Argentina – prolongando-se até maio de 2018, em
Espanha e Portugal – e até junho de 2018, na Argentina. Durante os meses de junho e julho
de 2018, um júri em que poderão participar representantes de entidades colaboradoras, o
Banco Santander e o Centro Internacional Santander Empreendedorismo (CISE), selecionará
o melhor projeto desenvolvido em cada um dos Centros Explorer.
O representante do melhor projeto do Explorer Space da Universidade de Coimbra viaja para
Silicon Valley – ecossistema de inovação e empreendedorismo de referência mundial – com
outros 53 empreendedores provenientes de todos os Explorer Spaces da rede internacional,
para visitar empresas tecnológicas, obter assessoria em internacionalização e contactar
investidores, entre outras atividades.
O Programa Explorer conta ainda com o prémio “Woman Explorer Award”, oferecendo 20
mil euros para o financiamento do melhor projeto liderado por uma empreendedora,
através da colaboração com a Fundação EY, para além do prémio de inovação “Disruptive
Technolgy Explorer Award”, patrocinado pelo INDRA, que brindará o plano de negócios mais
inovador com um financiamento de 3.000€ e assessoria por parte de especialistas da
Indraventures.
O Programa Explorer é uma iniciativa integrada na rede Santander X e tem como objetivo
potenciar o talento jovem, o espírito empreendedor e o desenvolvimento de projetos
inovadores num ambiente digital, aberto e colaborativo, contando com a colaboração de
mais de 150 instituições públicas e privadas como a Fundação EY, Indra, Secot e Netberry.
O Banco Santander Totta, através do programa Santander Universidades, assume o
compromisso de promover as melhores práticas na resposta aos desafios da sociedade
portuguesa, sendo já uma referência a nível nacional no que diz respeito à promoção do
Ensino Superior. Desde 2003 e no âmbito da sua Política de Envolvimento com a
Comunidade, promove o apoio ao Conhecimento e Ensino Superior. O banco investe
anualmente cerca de €7 milhões na área de Responsabilidade Social e Corporativa.
O Banco Santander, a empresa que mais investe no apoio à educação no mundo (Relatório
Varkey/UNESCO–Fortune 500) mantém mais de 1.100 acordos de colaboração com
universidades e instituições académicas de 21 países através do Santander Universidades e,
através da rede Universia, agrupa mais de 1.300 instituições académicas ibero-americanas.
Atualmente, a entidade apoia anualmente mais de 7.000 empreendedores universitários,
promove mais de 350 programas de empreendimento de várias universidades e, apenas em
2016, destinou mais de 13 milhões de euros ao empreendimento universitário. Mais
informação em www.santander.com/universidades.
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O CISE é um centro que fomenta o espírito empreendedor e impulsiona a criação de startups em
todo o país. Com o apoio do Banco Santander, a Universidade de Cantabria e o Governo de
Cantabria desenvolve programas formativos do CISE e estimula a criatividade das pessoas e
promove a inovação. Mais informação em www.cise.es.
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