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Coimbra recebe a Box  
Santander Advance Empresas 
 
 

 

Lisboa, 15 de Novembro de 2016. Coimbra recebe a partir de amanhã e até sexta-feira a Box 

Santander Advance Empresas, na Praça da República. 

 

Apresentando-se como um novo conceito de proximidade entre o Banco, as empresas e as 

universidades, a Box Santander Advance Empresas consiste num espaço de partilha de 

conhecimentos, boas práticas, ideias e projetos. Uma iniciativa pioneira em Portugal de 

apoio à economia nacional. 

 

Durante três dias, entre as 9.30h e as 18h, a Box apresentará um programa totalmente 

dedicado às empresas clientes (ou não) do Santander Totta que pretendam conhecer e 

usufruir da oferta financeira e não financeira que o Banco disponibiliza. Estão ainda 

agendados workshops e conferências sobre variados temas de interesse, com oradores de 

diversas áreas. 

 

O evento arranca a 16 de Novembro às 9.30h com o Advance Journey - Crescimento negocial 

e Crescimento local. Jorge Agarez Medeiros, da Universidade Nova de Lisboa, falará sobre a 

formação em negociação e aprofundamento/ desenvolvimento dos negócios centrados na 

negociação local, parcerias, clusters e dinâmicas internacionais. 

 

O workshop dessa tarde tem início às 15h e será dedicado ao “Negócio Internacional”, com a 

apresentação de Pedro Correia, responsável pela área de negócio internacional do 

Santander Totta. Durante este painel serão abordados diversos temas: International Desk, 

Portal Trade e soluções de negócio internacional.   

 

O dia seguinte arranca às 9.30h com o workshop “Liderar com responsabilidade”, no qual 

Jorge Líbano Monteiro, Secretário-geral da ACEGE-Associação Cristã de Empresários e 

Gestores, falará sobre como potenciar a competitividade das empresas, através da exigência 

no trabalho, desenvolvimento dos colaboradores e relacionamento com clientes, 

fornecedores e comunidade. Às 11.30h iniciam-se as intervenções de Marcos Ribeiro, 

responsável pela área de Universidades do Santander Totta, e de Bernardo Sá Nogueira, 

responsável do Portal Universia, os quais darão uma visão geral sobre a oferta de estágios e 

emprego do Banco. 
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Às 15h, Rui Constantino, Economista – Chefe do Santander Totta, partilhará informação 

relevante sobre evolução dos mercados e perspetivas económicas.  

 

No último dia da Box Santander Advance EmpresasBox Santander Advance EmpresasBox Santander Advance EmpresasBox Santander Advance Empresas e a partir das 9.30h, vai ser possível ouvir  

Isabel Guerreiro, responsável pela área de multicanalidade do Santander Totta, no workshop 

sobre a importância do digital nas empresas, permitindo partilhar informação sobre o que se 

passa no mundo digital e a importância deste meio para as empresas. Às 11h, três 

responsáveis do Banco aproveitam para falar sobre soluções não financeiras e sobre o Portal 

Santander Trade. José Maria Telo Pacheco, da área de Universidades, Nuno Peixoto, 

responsável pelo segmento Santander Advance Empresas e Fernando Antunes, head of sales 

de negócio internacional farão as apresentações do Grupo.    

 

O workshop dessa tarde tem início às 15h e será dedicado à divulgação das ajudas públicas, 

Portugal 2020, incentivos e outras soluções financeiras associadas ao turismo. Esta 

intervenção ficará a cargo de Osória Veiga, Coordenadora da Região Centro do IAPMEI.  

 
Após a estadia em Aveiro, em Junho, em Leiria e Faro, nas últimas semanas, a Box 

possibilitou a divulgação deste projeto a todos os gestores do país. Ajustando a oferta a cada 

região, acrescentando valor as empresas locais e à economia no seu todo. 

 

A Box Santander Advance Empresas é mais uma iniciativa que confirma o forte compromisso 

do Santander Totta no apoio à economia nacional e ao ensino superior. 


