
 

 

 

Santander Totta apoia empresas portuguesas 
no SISAB 

• Maior mostra de produtos portugueses do setor alimentar e bebidas decorre 
entre hoje e 4ª feira, em Lisboa 

 
 
Lisboa, 12 de fevereiro de 2018. O Santander Totta volta a marcar presença no Salão 
Internacional do Setor Alimentar e Bebidas – SISAB, que tem hoje início em Lisboa, 
reforçando o seu apoio às empresas portuguesas na expansão internacional do seu negócio. 
 
O Banco, enquanto parceiro das empresas portuguesas, irá estar presente no certame com 
um stand próprio e uma equipa de especialistas em mercados e comércio internacional, para 
lhes dar todo o apoio necessário. 
 
O SISAB é a maior mostra de marcas e produtos portugueses. A feira, que se realiza durante 
três dias (12, 13 e 14 de fevereiro) irá reunir 110 países, que poderão conhecer os melhores 
produtos nacionais em 23 setores de exposição. Por seu turno, as empresas terão 
oportunidade de saber quais os principais compradores para os seus produtos em diferentes 
mercados internacionais.  
 
No âmbito da internacionalização, o Banco Santander conta com uma equipa de trade 
finance com know-how junto das empresas, um network de bancos parceiros no mercado 
internacional, parcerias a nível nacional, workshops sobre mercados estratégicos, 
disponibilizando ainda importantes ferramentas, como o portal Santander Trade e a 
plataforma International Desk. 
 
Através do Santander Trade é possível aprofundar a pesquisa de mercados, identificar 
potenciais clientes e estabelecer um network de relação com empresas com o mesmo tipo 
de interesse em diferentes mercados. A plataforma de International Desk possibilita uma 
rápida conexão com todas as geografias onde o Banco está presente (15 países), mas 
também a inúmeros outros países através da sua rede de bancos estratégicos. 
 
Em janeiro, o Santander Totta foi eleito, pelo segundo ano consecutivo, pela revista norte-
americana Global Finance, como o “Melhor Banco de Trade Finance” em Portugal, um 
reconhecimento pelo importante papel que o Banco desempenha no apoio ao negócio 
internacional das empresas portuguesas.  

O apoio ao segmento empresarial verifica-se também ao nível do crédito. Com uma quota de 
mercado de 17,5%, o Santander Totta concedeu mais de €35 mil milhões de crédito a 
empresas nos últimos anos. Em 2017, o financiamento ao setor empresarial aumentou 45% 
impulsionado pela carteira do Popular Portugal. 
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Comunicação Externa 
Gabinete de Comunicação e Marketing Corporativo 
Rua da Mesquita nº 6, 1070-238 Lisboa  
Tel.: 213704843/213705790 
Email: comunicacao.santander@santander.pt 


