Programa Santander W50 para mulheres gestoras já
tem as candidaturas abertas para 50 bolsas
Lisboa, 11 de março de 2020. NOTA DE IMPRENSA
Estão abertas até 20 de abril as candidaturas para as Bolsas Santander W50. Com 50 bolsas
disponíveis, o programa foi criado para mulheres gestoras com experiência profissional,
numa carreira marcada por resultados concretos. Naquela que é a sua primeira edição
europeia, resulta de uma parceria entre o Santander Universidades e a London School of
Economics and Political Science, na capital do Reino Unido.
Em Portugal, o Banco associou-se, uma vez mais, à Professional Women's Network
Lisbon (PWN Lisbon), através do seu programa Women on Boards (WOB) para a dinamização
destas candidaturas.
O programa tem a duração de 6 dias, e realiza-se entre 26 e 31 de julho de 2020, procurando
capacitar a próxima geração de líderes femininas com a formação, as ferramentas e as
competências de liderança. A Bolsa inclui o alojamento, a matrícula e o curso.
Saiba mais em: Bolsas Santander W50
O objetivo é qualificar a próxima geração de mulheres para cargos de liderança global,
fortalecendo o relacionamento institucional com as universidades e reafirmando o
compromisso do Banco Santander com a Educação. Lançado em 2011, já com 9 edições, o
programa tem 700 alumni provenientes de 33 países.
O programa Santander W50 foi criado e desenvolvido para candidatas com experiência em
gestão que ambicionam assumir papéis de liderança nas suas empresas. As participantes são
selecionadas em diversos países e diferentes áreas de negócio, de modo a promover a
partilha de diferentes perspetivas e abordagens, com muitas oportunidades para estabelecer
novos contatos e conexões globais duradouras.
Mais informações sobre Bolsas Santander em: http://www.bolsas-santander.com/pt
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Santander e a sua aposta na Educação
O Santander em Portugal, através do 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,
colaborando atualmente com 50 instituições do Ensino Superior. O Banco investe
anualmente mais de €7 milhões na área de Responsabilidade Social e Corporativa.
Ao nível do grupo, o Santander Universidades destinou mais de 1.880 milhões de euros para
iniciativas académicas desde 2002, tendo concedido mais de 440.000 bolsas e ajudas
universitárias desde 2005. O Santander foi reconhecido como a empresa que mais investe em
educação no mundo (Relatório Varkey / UNESCO / Fortune 500), tendo 1.000 acordos com
universidades e instituições de 22 países.

Sobre a PWN Lisbon
A Professional Women’s Network Lisbon (PWN Lisbon), formalmente constituída em 2011,
consiste numa organização sem fins lucrativos integrada na PWN Global, com a missão de
promover o desenvolvimento profissional das mulheres em todas as suas etapas, através de
práticas reconhecidas a nível internacional, nomeadamente programas de formação em
liderança e mentoring, investigação e desenvolvimento da rede de influência e partilha de
modelos de excelência. A PWN Lisbon conta, atualmente, com mais de 300 membros ativos,
entre mulheres e homens, de diferentes faixas etárias e com total diversificação de funções,
setores e culturas. Alinhada com o seu objetivo de liderar a definição e implementação de
iniciativas inovadoras no acompanhamento contínuo e na promoção das mulheres nas suas
carreiras, a PWN Lisbon dinamiza um conjunto de programas inovadores – Liderança,
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de networking, workshops e iniciativas de role model com personalidades femininas e
masculinas de referência nos mais diferentes setores do tecido empresarial português.

Comunicação Externa
Comunicação e Marketing Corporativo
Rua da Mesquita nº 6, 1070-238 Lisboa
Tel.: 210 527 526/596
Email: comunicacao.santander.portugal@santander.pt

2

