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Santander e British Council oferecem 5.000 bolsas 
online para estudar inglês focadas na empregabilidade 
 

•  As Santander Languages Scholarships | Online English Courses - British Council 
estão abertas a maiores de 18 anos em 13 países, entre os quais Portugal, e 
visam melhorar as competências para o mercado de trabalho  

• As bolsas oferecem uma formação totalmente online e cobrem todos os custos 
para os beneficiários. 

• As candidaturas podem ser submetidas no seguinte link, em www.becas-
santander.com,  até 29 de março de 2022.  

 

Lisboa, 19 de janeiro de 2022 – PRESS RELEASE 
O Banco Santander continua a reforçar a sua aposta na aprendizagem ao longo da vida e na 
formação linguística como competência determinante para a empregabilidade e, através do 
Santander Universidades e em parceria com o British Council, lança uma nova edição online das 
Santander Languages Scolarships | Online English Courses - British Council com 5.000 bolsas 
abertas a maiores de 18 anos e residentes em 13 países (Argentina, Alemanha, Brasil, Chile, 
Colômbia, Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Polónia, Portugal, Reino Unido e Uruguai). 

 
As bolsas oferecem uma formação totalmente online e cobrem todos os custos para os 
beneficiários. Os interessados podem inscrever-se em Becas Santander, até 29 de março de 
2022. 
 
Existem cinco níveis de formação disponíveis, desde o nível iniciante (A1) até o nível avançado 
(C1), sendo os candidatos designados de acordo com o seu conhecimento atual de inglês. Cada 
programa de formação dura 12 semanas, de abril a julho, e inclui 12 sessões online com tutores 
do British Council. Os candidatos também podem ter acesso até 48 horas de vídeos interativos e 
atividades de autoaprendizagem. O objetivo da bolsa é melhorar as competências de 
empregabilidade dos beneficiários e aumentar as suas perspetivas de acesso ao mercado de 
trabalho internacional. 
 
Os participantes aperfeiçoarão as suas competências para se envolverem melhor nas situações 
de trabalho, como reuniões ou palestras, além de beneficiarem da oportunidade de interagir 
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internacionalmente com profissionais e estudantes de diversas disciplinas e países. Assim que os 
participantes concluírem os seus cursos com sucesso, receberão um certificado de conclusão do 
curso do British Council. 
 
Para Blanca Sagastume, Diretora Global Adjunta do Santander Universidades, "um dos nossos 
objetivos é promover a empregabilidade através do desenvolvimento de competências 
transversais, como os idiomas. E, este ano, decidimos mais uma vez lançar uma nova edição de 
bolsas com o British Council para fornecer ferramentas para ter acesso a um mercado de trabalho 
em mudança e incerto." 
 
Mark Howard, diretor do British Council em Espanha, destaca o alcance e o potencial de 
transformação oferecidos pelas bolsas “que promovem a compreensão e o acesso a novas 
culturas num mundo globalizado entre mais de 20.000 jovens de 13 países que beneficiaram até 
agora das bolsas de estudo que foram lançadas em março de 2020”. 
 
 
 
O Banco Santander e o seu apoio ao ensino superior 
O Banco Santander, líder em Banca responsável, está firmemente comprometido com o 
progresso e o crescimento sustentável inclusivo. Tem um compromisso de longa data com o 
ensino superior através do Santander Universidades, que atua nessa área há 25 anos, 
diferenciando-se das demais instituições financeiras do mundo. O banco disponibilizou mais de 
€2 mil milhões no total e concedeu mais de 630.000 bolsas de estudo e ajudas a estudantes, 
profissionais, empresários e PMEs desde o seu início. 
 

Sobre o British Council  
O British Council é a organização internacional do Reino Unido para relações culturais e 
oportunidades educacionais. O seu objetivo é construir conexões, compreensão e confiança 
entre os cidadãos do Reino Unido e os de outros países, por meio das artes e da cultura, da 
educação e da língua inglesa.  
 


