
 
 

 
 
Nota de Imprensa 

 

Banco Santander Totta apoia missão de empresários 
portugueses aos Estados Unidos   
 
 Santander Bank US acolhe participantes em Nova Iorque 

 
O Banco Santander Totta, em articulação com o seu congénere norte-americano 
Santander Bank US, participa em Nova Iorque, nos dias 25 a 27 de Março, na 
“Portuguese Trade and Investiment Mission to the United States”. São parceiros nesta 
iniciativa a Câmara de Comércio Americana em Portugal  (Amcham Portugal), a Aicep 
Portugal Global e a Embaixada Americana em Lisboa, entre outras instituições. 
 
Os empresários portugueses participantes serão recebidos nas instalações do Santander 
Bank US onde decorrerão várias sessões e reuniões business-to-business (B2B). Do 
programa previsto constam painéis constituídos por representantes da Embaixada 
Americana em Portugal em Portugal, um representante da AICEP, a General Counselor 
– Portugal Consulate of New York, um representante do US Commercial Service, um 
outro da Câmara de Comércio Norte-americana em Portugal e por um representante do 
Santander Bank US.  
 
A “Portuguese Trade and Investiment Mission to the United States” inclui um conjunto de 
iniciativas e tem como objetivo não só apoiar a participação de empresários e 
investidores portugueses que pretendam iniciar ou expandir a sua atividade nos Estados 
Unidos, mas também incrementar as trocas comerciais entre os dois países.  
 
Antecedendo esta iniciativa, nos dias 23 e 24 de Março decorre entretanto, em 
Washington o SelectUSA Investment Summit, um programa da iniciativa do governo dos 
Estados Unidos que visa promover e facilitar a realização de investimentos estrangeiros 
naquele país. Para este evento está confirmada a presença de Penny Pritzker, 
Secretária de Estado norte-americana do Comércio, cabendo-lhe as boas-vindas, notas 
introdutórias e, no final, o encerramento desta parte do programa que envolverá também 
empresários portugueses. 
 
Toda a informação sobre a “Portuguese Trade and Investiment Mission to the United 
States”, bem como mais informação sobre o SelectUSA Investment Summit pode ser 
consultada no portal Santander Advance em https://pt.santanderadvance.com/pg/us-trade-
mission.html 
 
 
Lisboa, 16 de Março de 2015  


