BOX Santander Advance Empresas visita
Guimarães
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Esta iniciativa de proximidade do Banco com as Regiões de Portugal já abrangeu até
ao momento perto de 1.250 empresas

Lisboa, 16 de maio de 2017. A BOX Santander Advance Empresas irá estar em Guimarães
esta semana, entre os dias 17, 18 e 19 de maio, na Praça da Mumadona.
A BOX é um novo conceito de proximidade entre o Banco, as Empresas e as Universidades,
criado para potenciar o desenvolvimento das empresas locais. Desde o seu arranque, esteve
nas cidades de Aveiro, Faro, Coimbra, Leiria, Viseu e Braga, tendo chegado a quase 1.250
empresas.
Com 72m2, a BOX é um espaço 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.
Durante três dias, entre as 9h e as 18h, o espaço irá receber workshops, conferências e
ações de formação. Crescimento negocial e local, a importância digital das empresas,
evolução macroeconómica, liderança, literacia financeira, negócio internacional e soluções
não financeiras e financeiras serão alguns dos temas abordados. Serão ainda partilhadas
boas práticas e oportunidades de inovação e empreendedorismo na região do Minho, e a
estratégia municipal no âmbito do apoio ao investimento e criação de emprego.
Através da Box, os empresários podem ficar também a conhecer presencialmente as várias
soluções que o Banco disponibiliza.
As Soluções Santander Advance Empresas, desenhadas especialmente para este segmento,
conjugam 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 1.600 empresas já usufruíram de ações de formação (online e
presencial) e foram concedidas mais de 500 bolsas de estágio. 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.
Esta é uma iniciativa pioneira em Portugal de apoio à economia nacional, que pretende
aproximar o Banco, as Empresas e as Universidades.
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