Santander marca presença na Agroglobal
•

Grande Cimeira acontece na próxima 6ª feira e será transmitida em direto no facebook
do Banco

Lisboa, 08 de setembro de 2020. NOTA DE IMPRENSA
O Santander, face ao seu posicionamento estratégico no setor agroalimentar, estará presente
na Agroglobal, o maior evento profissional agrícola do país.
Incentivando o espírito resiliente e construtivo dos empresários do setor e dos seus dirigentes
e face ao atual contexto, a Agroglobal irá realizar-se, mas num novo formato, podendo ser
acompanhada digitalmente nos dias 9, 10 e 11 de Setembro através do site agroglobal.pt.
A grande Cimeira, com o tema “Portugal no futuro, visão estratégica para Agricultura,
Alimentação e Território”, realiza-se no dia 11 de setembro e contará com várias
personalidades que se deslocarão ao auditório único da Lezíria do Tejo, entre elas o
Presidente Executivo do Santander Portugal, Pedro Castro e Almeida. O evento será
transmitido em live streaming, entre as 9h30 e as 12h30, em facebook.com/santander.pt
Durante os dias 9 a 11 haverá uma planta virtual onde os expositores irão comunicar as mais
recentes soluções e os seus projetos inovadores a todos os visitantes que a ela queiram
aceder. Decorrerá também um ciclo de conferências, dedicadas à atualidade do setor agrícola
que poderão ser seguidas por todos em live streaming.
Através da página da Agroglobal, convidam-se todos os visitantes a fazer uma visita virtual
ao Work Café Santander e conhecer, entre outros, os Prémios Notáveis Agro Santander
2020, que serão entregues no dia 24 de setembro.
O auditório onde decorrerão estas sessões será instalado no recinto da feira para transportar
virtualmente os visitantes para o ambiente Agroglobal, onde estarão a decorrer ensaios e
demonstrações nas culturas instaladas pelas empresas participantes.

Comunicação Externa
Comunicação e Marketing Corporativo
Rua da Mesquita nº 6, 1070-238 Lisboa
Tel.: 210 527 526/596
Email: comunicacao.santander.portugal@santander.pt

1

Programa:

Dia 9 set.
Manhã - Agricultura de precisão
Tarde – Os Desafios da floresta de produção e a PAC pós 2020
Dia 10 set.
Manhã - Novas culturas e agricultura biológica
Tarde - “Almond summit”
Dia 11 set.
Manhã – Cimeira “Portugal no futuro, visão estratégica para Agricultura, Alimentação
e Território”
Tarde - Estratégias “Green Deal”, “Farm to Fork” e Biodiversidade 2030 na PAC e
Estratégia Portuguesa na PAC
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