
 

Santander Totta organiza Conferência 

Top Exporta distingue as melhores empresas 
exportadoras nacionais  
• A Conferência tem lugar no Auditório Centro Santander Totta, em Lisboa 

• O Top Exporta reforça a proximidade do Banco com as empresas 

 
Lisboa, 9 de maio de 2017. O Banco Santander Totta promove hoje, às 16h00, a Conferência 
Top Exporta 2017, onde serão distinguidas as melhores empresas portuguesas exportadoras. 
O evento, em parceria com a Informa D&B, conta com a presença do Ministro da Economia, 
Manuel Caldeira Cabral, e do Presidente Executivo do Banco Santander Totta, António Vieira 
Monteiro. 
 
Ao todo, 2.000 empresas irão receber a chancela Top Exporta, um reconhecimento pela sua 
performance a nível internacional no setor de atividade em que atuam - Agricultura e Pescas, 
Ambiente, Comércio, Construção, Indústria, Serviços, Transportes e Logística, e Turismo.  
 
A seleção das empresas foi feita com base numa metodologia criada pela Informa D&B, que 
analisa indicadores de volume e crescimento de exportações, rácios de atividade e valor 
acrescentado bruto.  
 
A Conferência, que será aberta pelo Administrador do Banco Pedro Castro e Almeida, será 
palco de debate de vários temas relacionados com o setor empresarial, contando com a 
participação especial de três exportadores, que irão partilhar a sua experiência: Marcos Lagoa, 
da Resiquímica, António Oliveira, da Oliveira & Irmão, e Mário Coelho, da Novarroz.  
  
Teresa Cardoso de Menezes, Diretora Geral da Informa D&B, apresentará a evolução das 
exportadoras portuguesas em números, segundo os critérios Top Exporta. José Luís Mora, 
Diretor Geral do Banco Santander, abordará as grandes tendências macroeconómicas, e 
Nadim Habbib, Master of Science em Economia pela London School of Economics e CEO da 
NOVA Executive Education, falará sobre o mundo digital na dinâmica da internacionalização. 
 
O Top Exporta enquadra-se no objetivo do Santander Totta em ser o Banco de referência no 
apoio às empresas, reforçando a proximidade com este segmento e o firme propósito de 
apoio à economia portuguesa.  
 
Este ano, o Santander Totta foi reconhecido pela revista Global Finance como o 
“Melhor Banco de Trade Finance em Portugal” no âmbito dos “World’s Best Trade Finance 
Providers”, que destacam anualmente, e por país, os bancos mais bem posicionados para 
apoiar as empresas nas suas exportações. 
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Comunicação Externa 
Gabinete de Comunicação e Marketing Corporativo 
Rua da Mesquita nº 6  
1070-238 Lisboa  
Telf.: 213704843/5790 
email:comunicacao.santander@santander.pt 


