
 

 

BOX Santander Advance Empresas está 
a chegar a Braga 
 
  De 14 a 16 de novembro, na Praça do Pópulo 

 Conversas Soltas realizam-se no dia 15 com o tema “Inovação e talento a elevar 
Portugal” 

 
Lisboa, 12 de novembro de 2018. A BOX Santander Advance Empresas chega esta semana a 
Braga, onde vai estar entre 4ª e 6ª feira na Praça do Pópulo. O Presidente Executivo do 
Santander em Portugal, António Vieira Monteiro, irá visitar o local na 5ª feira, dia 15, às 
13h15. 
 
No mesmo dia tem lugar as Conversas Soltas Santander Advance Empresas. Sob o mote 
“Regiões Mais Fortes”, empresários, gestores, associações e académicos de Braga irão 
abordar o tema “Inovação e talento a elevar Portugal”. Constituindo-se como debates 
informais, estas Conversas têm vindo a discutir temas relevantes e atuais para as empresas e 
negócios portugueses, com a participação de oradores especializados e conceituados.  
 
A Conversa Solta pode ser acompanhada também em direto, a partir das 9h30, em 
www.facebook.com/santanderpt 
 
Depois de ter passado por esta cidade em março de 2017, a iniciativa regressa a Braga com 
novos debates, ideias e conhecimentos direcionados ao segmento empresarial.  
 
Durante os três dias, os empresários e outros visitantes do espaço poderão participar ainda 
em momentos de networking e assistir a várias apresentações e workshops. Em debate 
estarão temas como o digital nas empresas, novas tendências, negócio internacional e pagar 
e receber a horas. 
 
Este é um evento de proximidade do Banco com o setor empresarial português, que se tem 
vindo a revelar como um importante local de partilha de boas práticas e ideias para as 
empresas portuguesas e, consequentemente, um espaço de apoio à economia nacional. 
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Comunicação Externa 
Gabinete de Comunicação e Marketing Corporativo  
Rua da Mesquita nº 6, 1070-238 Lisboa     
Tel.: 21 792 47 65/4777                                 
Email: comunicacao.santander.portugal@santander.pt 

http://www.facebook.com/santanderpt

