Santander oferece 100 Bolsas de estudo em Portugal
para o programa de transformação digital com o MIT
Professional Education
•

O programa é online tem a duração de 5 semanas entre Setembro e Outubro de 2021

•

A formação foca a liderança no processo de transformação digital e é desenvolvida
pelo MIT - Massachusetts Institute of Technology Professsional Education

•

As candidaturas podem ser realizadas até 18 de Junho de 2021 em Bolsas Santander
Portugal e MIT

Lisboa, 3 de maio de 2021. NOTA DE IMPRENSA
O Santander Universidades Portugal, em colaboração com o braço de educação profissional do
mundialmente conhecido MIT Professional Education, lança 100 Bolsas Santander | Leading
Digital Transformation, para um programa destinado particularmente a licenciados e
profissionais portugueses de vários sectores que queiram qualificar-se ou requalificar para
liderar a transformação digital nas suas empresas ou organizações.
Com uma duração de 5 semanas, equivalente a 40 horas de estudo, o programa on-line
“Liderando a transformação digital” tem como objectivo dar aos seus participantes a
capacidade de conhecer, acelerar e gerir os processos de transformação das empresas
resultantes do impacto da tecnologia e da nova economia digital.
É um curso especialmente dirigido a profissionais de vários sectores, tais como gestores e
potenciais gestores que pretendem otimizar o seu potencial no contexto da economia digital e
contribuir para que as suas empresas e instituições tenham sucesso nos seus processos de
transformação digital.
Oferece uma introdução ao conhecimento das principais tecnologias digitais que estão a
acelerar a economia e os negócios – inteligência artificial, blockchain, computação em nuvem,
ciber segurança e internet – permitindo praticar e aperfeiçoar as capacidades interpessoais
necessárias para dirigir este processo.
Os participantes do curso aprendem a identificar os seus pontos fortes de liderança e a
alavancar essa vantagem para a criatividade e inovação, assim como a gerir a diversidade
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multicultural dos ambientes corporativos em que vão operar, liderando a transformação
digital da economia e da sociedade.
Os bolseiros terão uma experiência de aprendizagem relevante e prática, incluindo vídeos de
aulas gravadas, material didáctico interactivo, estudos de caso e auto-avaliações. O programa
também incentiva a colaboração e interacção entre os participantes através de actividades
colectivas e a participação em fóruns de debate e discussão sobre os temas abordados ao longo
de todo o programa.
Os participantes que completem com sucesso todas as tarefas e atividades do programa,
participando ativamente nos fóruns de discussão e superando, pelo menos, 80% da pontuação
total exigida, recebem um certificado de conclusão do programa “Liderando a Transformação
Digital” em formato online.
O corpo docente do programa inclui especialistas e professores como David Niño, Bhaskar
Pant, Abel Sánchez e John R. Williams, todos do MIT - Massachusetts Institute of Technology.
As candidaturas abriram a 26 de Abril e terminam a 18 de Junho de 2021, com o programa a
decorrer entre 6 de Setembro e 20 de Outubro deste ano.

Para mais informações:
Santander e a sua aposta na Educação
O Banco Santander, líder em banca responsável, mantém um forte compromisso com o
progresso e o crescimento inclusivo e sustentável. Com uma aposta pioneira e consolidada
com o ensino superior, que tem sido desenvolvida através do Santander Universidades nos
últimos 25 anos, e que a distingue de outras instituições financeiras no mundo. O banco
atribuiu um total de mais de 2.000 milhões de euros e concedeu mais de 630.000 bolsas de
estudo e apoios desde o seu lançamento.
Em Portugal, o Santander investe anualmente mais de 7 milhões de euros em banca
responsável. Através do Santander Universidades, mantém uma relação próxima com 50
instituições do ensino superior, incidindo o seu trabalho em três grandes eixos: a Educação, o
Empreendedorismo e a Empregabilidade.
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