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Já abriram as inscrições para a formação gratuita 
online U. Porto Santander Inspira-te  
 

• A formação tem como objetivo incentivar o desenvolvimento de projetos 
universitários com impacto positivo na comunidade  
 

• São 250 bolsas para um programa com oradores especialistas em diversas áreas 
 

• As inscrições já estão abertas em https://www.becas-santander.com/pt  
 

 
Lisboa, 24 de fevereiro de 2021. NOTA DE IMPRENSA 
O Santander Universidades e a Universidade do Porto acabam de lançar a formação online 
U.Porto Santander Inspira-te, que tem como objetivo incentivar ao desenvolvimento de 
projetos universitários com impacto positivo na comunidade.  
 
Através da partilha de conceitos, ferramentas, casos práticos e experiências de projetos no 
terreno, pretende-se assim apoiar e inspirar professores, técnicos de ação social, gestores de 
voluntariado e estudantes para o desenvolvimento de projetos conjuntos com impacto 
positivo na comunidade, reforçando o incentivo ao espírito de cidadania universitário. 

 
Com o contributo de oradores especialistas em diversas áreas, os participantes terão a 
oportunidade de explorar diferentes módulos e temáticas, tais como Inovação Social, o 
retrato do setor social em Portugal e o papel das universidades, mas também diferentes 
ferramentas de gestão de projetos com impacto social e modelos de financiamento. No final, 
poderão inscrever-se em workshops com uma abordagem muito prática, que poderão 
impulsionar as capacidades de transformação dos participantes. 
 
Dinamizada através da plataforma educativa da Universidade do Porto, o programa de 
formação atribuirá um certificado de participação a todos os participantes.  
 
As inscrições para as 250 bolsas disponíveis já estão abertas e terminam a 15 de março. A 
formação irá decorrer entre os meses de março e abril de 2021.  
 
Para inscrições e mais informação: https://www.becas-santander.com/pt  
 

https://www.becas-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. 
 
O Banco Santander mantém um forte compromisso com o progresso e o crescimento 
inclusivo e sustentável, com uma aposta consolidada no Ensino Superior que o distingue das 
outras entidades financeiras do mundo. Com mais de 1.880 milhões de euros destinados a 
iniciativas académicas desde 2002 através do Santander Universidades e mais de 430.000 
bolsas e ajudas universitárias concedidas desde 2005. 
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