
Universidades e o Banco Santander
lançam plataforma mundial
de empreendedorismo

PROJETOS VAO TER APOIOS DE 50 MILHÕES DE EUROS

Ana Botín, presidente do Banco Santander, lançou a iniciativa na Cidade do México.

O Banco Santander anunciou o lança-
mento do Santander X, uma iniciativa que
nasce com a vocação de se converter no
maior ecossistema de empreendedorismo
universitário do Mundo.

O Santander X disponibiliza uma rede
de colaboração em que as universidades e

os empreendedores de todo o mundo po-
dem colaborar, partilhar ideias e conheci-

mentos, mas também atrair investimentos.
Permitirá ainda às universidades difundir
as suas melhores práticas, monitorizando
os seus programas de empreendedorismo e

medindo o seu impacto.
A presidente do Banco Santander, Ana

Botín, lançou a iniciativa na Cidade do

México, num evento que contou com a

presença de reitores de 50 universidades de
diversos países e empreendedores mexica-

nos, assim como do presidente executivo
do Santander México, Héctor Grisi.

Ana Botín afirmou: "O Santander X as-

pira a ser o ponto de conexão de todos os

empreendedores. Será o maior ecossistema

global de empreendedorismo universitá-
rio. Abrirá as portas ao talento para cons-
truir um mundo melhor para todos".

A plataforma desenvolveu-se inicial-
mente em associação com 40 universida-
des de sete países: Argentina, Brasil, Chile,
Espanha, México, Portugal e Uruguai. O
objetivo é aumentar até 50 o número de
universidades aderentes ao programa nos

próximos três meses e atingir no total mais
de mil instituições.

Portugal é um dos sete países-membros
fundadores do Santanter X, participando
desde o início com quatro instituições:
Universidade do Porto, Universidade de

Coimbra, Instituto Superior Técnico e

Instituto Politécnico de Setúbal.
Nos próximos quatro anos, o Santander

vai destinar 50 milhões de euros no apoio a

programas de empreendedorismo nas uni-
versidades. No final de 2017, existirão 900
proietos ligados ao Santander X.


