
 

Santander realiza 1º Programa Advance Journey 
nos Açores 

 

• No dia 23 de maio, no Hotel Azoris Royal Garden 

• A formação intensiva dirige-se a PME’s e incidirá em dois temas: Internacionalização 
e Digitalização 

 

Lisboa, 21 de maio de 2018. O Santander realiza na próxima 4ª feira, dia 23 de maio, a 1ª 
edição do Programa Advance Journey nos Açores, para o qual estão confirmados vários 
empresários da região. 
 
Trata-se de um parceria de desenvolvimento empresarial entre a NOVA SBE e o Banco, que 
visa dotar as PME’s de estratégias e ferramentas páticas para as ajudar no seu crescimento. 
 
O programa terá a duração de um dia, entre as 9h e as 17h00, no Hotel Azoris Royal Garden 
(sala Acácia), e terá dois temas fundamentais: internacionalização e digitalização.  
 
A parte da manhã será dedicada à Internacionalização com um workshop conduzido pelo 
Prof. Emanuel Gomes, da NOVA SBE Executive Education. Uma oportunidade para discutir os 
desafios e os fatores críticos de sucesso envolvidos em processos de internacionalização e 
tentar responder a três perguntas chave: porque é que a internacionalização é importante, 
para onde se deve internacionalizar e de que forma. 
 
Nas sessões da tarde, o Santander abordará o tema da Digitalização, com especial foco na 
componente de Negócio Internacional. Serão apresentadas algumas soluções que o Banco 
tem nesta área, incluindo o recente “Conecte o seu Negócio”, um serviço que permite às 
PME aderir ao mundo digital, criando uma app personalizada e a um custo reduzido face ao 
mercado. 
 
Esta iniciativa surge no âmbito do Santander Advance Empresas, que disponibiliza às 
empresas portuguesas, para além das habituais soluções financeiras, uma componente não 
financeira, ao nível de Estágios e Emprego, Formação e Internacionalização. Até ao 
momento mais de 1.500 empresas já usufruíram de ações de formação (online e presencial) 
e foram recebidos mais de 1000 pedidos ao abrigo do Programa Bolsas de Estágio 
Santander.  
 
 

Co
m

un
ic

ad
o 

de
 Im

pr
en

sa
 

 1 

Comunicação Externa 
Gabinete de Comunicação e Marketing Corporativo 
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Tel.: 213704843/5790 
Email: comunicacao.santander.portugal@santander.pt 



 

Os Açores já tinham recebido em 2017 a 1ª edição do Programa Advance de Gestão, no qual 
participaram os principais empresários da Região. 
 
Através destes Programas, que já passaram pelos Açores, Madeira, Lisboa e Porto, mais de 
750 empresários já puderam adquirir novas competências sobre estes temas, de modo a que 
as suas empresas possam crescer e se tornar cada vez mais competitivas no mercado. 
  
No âmbito do Negócio Internacional, o Santander Totta recebeu este ano, pelo segundo ano 
consecutivo, o Prémio de “Melhor Banco de Trade Finance” em Portugal atribuído pela 
revista norte-americana Global Financeira, reconhecendo o importante papel que o Banco 
desempenha no apoio ao negócio internacional das empresas portuguesas. 
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