
 

 

Box Santander Advance Empresas 
chega a Torres Vedras 
 
  De 16 a 18 de maio, na Av. 5 de Outubro  

 O programa inclui as Conversas Soltas Santander Advance Empresas e workshops 
sobre a dinâmica empresarial e o investimento na cidade 

 No final da Box, haverá uma degustação de vinhos da Cidade Europeia do Vinho 
2018 – Torres Vedras e Alenquer 

 
Lisboa, 15 de maio de 2018. A Box Santander Advance Empresas chega amanhã a Torres 
Vedras, onde vai estar até 6ª feira, na Av. 5 de Outubro, em frente à Câmara Municipal. 
 
Esta é terceira paragem da Box este ano depois das cidades de Leiria e do Porto, trazendo 
novamente um programa abrangente, que inclui workshops, apresentações e momentos de 
networking entre os participantes e visitantes do segmento empresarial.  
 
As Conversas Soltas Santander Advance Empresas, no segundo dia do evento, são uma das 
grandes novidades do evento. Constituindo-se como debates informais, pretendem discutir 
temas relevantes e atuais para as empresas e negócios, com a participação de oradores 
especializados e conceituados. Sob o mote “Regiões mais fortes”, em Torres Vedras o tema 
abordado será “hortícolas e frutícolas”. 
 
No terceiro dia, o município estará em destaque com a realização de dois workshops: 
“Dinâmica de um tecido empresarial de excelência em Torres Vedras” com a participação da 
Câmara Municipal, e “Investir Torres Vedras”, onde serão apresentadas várias plataformas 
para investir na cidade e medidas de incentivo fiscal para as empresas”. No final irá ter lugar 
uma degustação de vinhos da Cidade Europeia do Vinho 2018 – Torres Vedras e Alenquer. 
 
O programa, que decorre nos três dias entre as 9h00 e as 18h00, traz ainda à discussão 
outros temas como negócio internacional, soluções não financeiras, o digital nas empresas, 
receber e pagar a horas, macroeconomia, crescimento negocial e local, apoios e incentivos, 
e estágios e emprego. 
 
A realização da BOX será também uma oportunidade para dar a conhecer aos empresários a 
nova Solução Conecte o Seu Negócio. Através de uma parceria com a Upplication, 
especialista em serviços de marketing móvel, este serviço permite às pequenas empresas 
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aderir ao mundo digital, criando uma app personalizada e a um custo reduzido face ao 
mercado. 
 
A Box Santander Advance Empresas é um novo conceito de proximidade entre o Banco, as 
empresas e as universidades. É um espaço de partilha de boas práticas, de ideias e emoções 
e um espaço de apoio à economia e às empresas, que volta a percorrer o País em 2018. 
Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, Guimarães, Leiria, Porto, Setúbal e Viseu foram outras das 
cidades que já receberam a iniciativa. 
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