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Santander Futuro 2021 2ª edição (6 Out – 22 Nov 2021) 

ISEL – INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 

https://app.becas-santander.com/pt/program/bolsas-santander-futuro-2021-2aedicao 

Os candidatos só serão admitidos se cumprirem os critérios OBRIGATÓRIOS e serão seriados 

de acordo com os critérios SUPLEMENTARES. Existem 15 bolsas no valor de 500€. 

 

Critérios de elegibilidade (OBRIGATÓRIOS): 

• Inscrição válida nos cursos do ISEL em pelo menos 30 ECTS, exceto em situação de 
conclusão de curso ou inscrição válida no 1º ano do curso; 

• Mérito escolar. Os candidatos, deverão demonstrar aproveitamento no ano letivo 
anteriormente frequentado., designadamente ter realizado pelo menos 30 ECTS no ano 
letivo 20/21, exceto os alunos do 1º ano do curso; 

• Comprovada necessidade de apoio financeiro para prosseguir os estudos no 1º e 2º ciclo 
de ensino superior, através da apresentação da declaração de rendimentos auferidos 
no ano 2020 dos elementos do agregado familiar. 

Critérios de ponderação (SUPLEMENTARES): 

• Rendimento anual pessoal ou familiar per capita, conforme IRS de 2020, igual ou inferior 
a 22 vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS), correspondendo, nas Edições 
deste Programa, ao valor total de 9.653,82 € (Nove mil seiscentos e cinquenta e três 
euros e oitenta e dois cêntimos) - ponderação de 50%; 

• Apresentação de prova de situação económico-financeira que conduz o aluno à 
necessidade da bolsa para prosseguir os estudos, através da apresentação da declaração 
de rendimentos auferidos no ano 2020 dos elementos do agregado familiar - 
ponderação de 40%; 

• Apresentação de carta de motivação demonstrativa da importância da BOLSA FUTURO 
no desenvolvimento pessoal e profissional do candidato - ponderação de 10%. 

Instruções específicas para a universidade selecionada 

• Os candidatos deverão ter a sua situação financeira, perante o ISEL, regularizada até 6 
de Dezembro de 2021; 

• Sendo esta edição uma continuação do programa de Bolsas Santander Estudos | Bolsas 

Santander Futuro 2021, que decorreu entre 15/03/2021 e 04/05/2021, não se poderão 

candidatar a esta 2ª edição os bolseiros aos quais foram atribuídas bolsas no âmbito 

deste programa. 

• Os candidatos terão de manter a inscrição no ISEL durante todo o ano letivo 21/22 sob 
pena de terem de devolver o montante total da bolsa. 
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