Santander e ICC Portugal realizam workshops

Comunicado de Imprensa

Como fazer Negócio Internacional
•

Lisboa, Leiria, Porto e Guimarães recebem a iniciativa

•

Sessões dirigem-se a todas as empresas com interesse em crescer no mercado externo

Lisboa, 23 de outubro de 2018. O Santander e a Câmara de Comércio Internacional (ICC) irão
realizar quatro workshops sobre “Como fazer Negócio Internacional”, nas cidades de Lisboa,
Leiria, Porto e Guimarães. O objetivo é dotar as empresas das melhores ferramentas e
práticas de comércio internacional, para que possam concretizar negócios de uma forma
simples e segura.
“Inspeção e Verificação de Mercadorias”, “Procedimentos Aduaneiros” e “Trade Finance”
serão os grandes temas abordados. Em cada sessão será aplicado ainda um caso prático que
aborde todas as vertentes da realidade negocial.
Estas formações beneficiam da vasta experiência que tanto o Banco como a ICC têm nesta
área.
O Santander assume um compromisso permanente como agente facilitador do comércio
externo, oferecendo soluções globais e simples, como o portal Santander Trade e a
plataforma International Desk. O Santander Trade Club conta atualmente com cerca de
12.500 empresas em 39 países que já iniciaram contactos comerciais. O Banco tem uma
equipa de trade finance especializada, um network de bancos parceiros no mercado
internacional e ainda várias parcerias a nível nacional.
A Câmara de Comércio Internacional permite às empresas integrar uma rede global de mais
de 6 milhões de empresas do mundo inteiro e usufruir de vários benefícios, como as suas
ligações privilegiadas (entre as quais, a Organização das Nações Unidas e a Organização
Mundial do Comércio) e a partilha de conhecimentos com cerca de 3.000 especialistas de
mais de 100 países que produzem recomendações e orientações para as empresas, no
âmbito das 12 comissões da ICC.
Os workshops são gratuitos, mediante inscrição, e destinam-se a todos os profissionais
envolvidos em transações de comércio internacional.
Datas e locais das sessões:
Lisboa – 25 de outubro, Centro Santander Totta, Rua da Mesquita, 6
Leiria – 8 de novembro, NERLEI – Av. Bernardo Pimenta, Ed. NERLEI
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Porto – 15 de novembro, Ass. Comercial do Porto, Rua Ferreira Borges
Guimarães – 22 de novembro, Hotel de Guimarães – Rua Eduardo Manuel de Almeida, 202

O Santander foi eleito, este ano, pela revista norte-americana Global Finance, e pela segunda
vez consecutiva, o “Melhor Banco de Trade Finance” em Portugal no âmbito dos “World’s
Best Trade Finance Providers, que reconhecem os bancos mais bem posicionados para
apoiar as empresas nas suas exportações.
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