Nota de Imprensa

Conferência Top Exporta distingue as melhores
empresas exportadoras portuguesas


A conferência realiza-se no dia 21 de Abril, às 15h00, no Hotel Ritz, em Lisboa



1000 empresas distinguidas com a chancela Top Exporta

Lisboa, 17 de Abril de 2015 – O Banco Santander Totta promove na próxima 3ª feira, dia 21
de Abril, a Conferência Top Exporta, onde serão distinguidas as melhores empresas
portuguesas exportadoras, que se têm evidenciado no seu sector de actividade a nível
internacional.
A Conferência terá lugar no Hotel Ritz, em Lisboa, e contará com a presença do Secretário de
Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Pedro Gonçalves, do Presidente
Executivo do Banco Santander Totta, António Vieira Monteiro, e de representantes de mais de
200 empresas portuguesas que irão receber a chancela Top Exporta.
A selecção das empresas foi feita com base numa metodologia criada pela Informa D&B, que
pondera indicadores de volume e crescimento de exportações, rácios de actividade e valor
acrescentado bruto. No total, esta distinção abrange cerca de 1000 empresas, as quais irão
receber a chancela. Estas empresas pertencem a diversos sectores de actividade: Agricultura
e Pescas, Ambiente, Comércio, Construção, Indústria, Serviços, Transportes e Logística, e
Turismo.
A Conferência, que conta com a parceria da Informa D&B, será um espaço de debate sobre
exportação e comércio internacional e contará com a participação especial de quatro
empresas – Hovione, Vision-Box, Lameirinho e Cândido José Rodrigues (CJR) SA – que irão
partilhar as suas histórias de sucesso. Durante a sessão será apresentado também um estudo
sobre o perfil das empresas exportadoras e serão discutidos temas como novos mercados e
tendências do comércio internacional.
O Top Exporta insere-se no objectivo do Santander Totta em ser o Banco de referência no
apoio às empresas. Neste âmbito, foi lançado em Outubro de 2014 o Santander Advance, um
amplo programa de apoio ao sector empresarial, desenhado para que as empresas possam
crescer em todas as áreas-chave do seu negócio, entre as quais, a internacionalização.
Este ano, o Santander Totta foi premiado pela revista Global Finance como o melhor Banco
em Portugal de Trade Finance, reconhecendo o esforço que o Banco tem vindo a fazer para
construir uma área de negócio internacional verdadeiramente orientada para um apoio
profissional às empresas portuguesas.

