
 

BOX Santander Advance Empresas ruma a Braga 
 
 
Lisboa, 13 de março de 2017. A BOX Santander Advance Empresas vai estar em Braga esta 
semana, nos dias 15, 16 e 17 de março, na Praça do Pópulo. Esta é uma iniciativa pioneira 
em Portugal de apoio à economia nacional, que pretende aproximar o Banco, as Empresas e 
as Universidades.  
 
É a segunda paragem da BOX em 2017, depois da visita à cidade de Viseu no início de 
fevereiro. Com 60m2, a BOX é um local instalado nas principais praças do País, onde os 
empresários da respetiva cidade podem alargar os seus horizontes, tendo acesso a 
informações, ideias e sinergias fundamentais para a prosperidade do seu negócio.  
 
Ao longo destes dias, o espaço irá receber workshops, conferências e ações de formação. 
Negociação, evolução macroeconómica, liderança, negócio internacional, soluções 
financeiras e a importância do digital serão alguns dos temas abordados. No último dia, será 
feita uma caracterização empresarial da região de Braga e divulgadas oportunidades de 
inovação e empreendedorismo nesta zona. 
 
Através da Box, os empresários podem ficar também a conhecer presencialmente as várias 
soluções que o Banco disponibiliza. 
O programa Advance, desenhado especialmente para este segmento, conjuga importantes 
soluções financeiras, adequadas às necessidades de tesouraria ou de investimento das 
empresas, com soluções não financeiras, ao nível de Estágios e Emprego, Formação e 
Internacionalização.  
 
Até ao momento mais de 1.300 empresas já usufruíram de ações de formação (online e 
presencial) e foram recebidos mais de 1000 pedidos de estágios ao abrigo do Programa de 
Bolsas de Estágio Santander. A Universidade do Minho é uma das instituições de Ensino 
Superior que aderiram a esta iniciativa, permitindo a estudantes desta Universidade fazer 
um estágio pago, por um período de 3 meses, suportado pelo Banco, numa PME local. 
 
A BOX Santander Advance Empresas reforça a proximidade do Santander Totta junto do 
segmento das empresas portuguesas, confirmando o firme propósito de apoio à economia 
portuguesa e ao Ensino Superior. 
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Comunicação Externa 
Rua da Mesquita nº 6  
1070-238 Lisboa  
Telf.: 213705790/4355/4130 
email:comunicacao.santander@santander.pt 
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