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Santander marca presença na Agroglobal  
 
Lisboa, 06 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, que arranca amanhã, 7 de 
setembro e termina na próxima quinta-feira. 
 
O Santander tem vindo a reforçar o seu apoio ao setor agroalimentar, colocando uma equipa 
de especialistas, uma ampla rede comercial de balcões (incluindo Balcões Agro) e Centros de 
Empresa ao dispor dos seus Clientes.  
 
Da oferta de valor que o Banco tem para oferecer aos seus clientes do sector, destaca-se o 
adiantamento das Ajudas ao Rendimento inscritas no Pedido Único; as contas correntes 
campanha; o Santander Financiamento com Garantia – Linha FEI Agri destinado a apoiar 
investimento em explorações agrícolas (incluindo jovens agricultores) e transformação e 
comercialização de produtos agrícolas; o Agrofácil (que permite a fornecedores de fatores de 
produção e equipamento e agricultores fecharem mais e melhores negócios); assim como o 
apoio ao investimento - no quadro do Programa de Desenvolvimento Rural ou 
complementar.  
 
Apostado em contribuir para sustentabilidade ambiental sector, o Santander coloca ainda à 
disposição dos seus clientes soluções de financiamento com vista à substituição de 
maquinaria agrícola menos eficiente e amiga do ambiente.  
 
Com uma quota de mercado de crédito sustentada superior a 20% em Pequenas e Médias 
Empresas, o Santander reitera o seu compromisso em contribuir para o desenvolvimento 
sustentável das Famílias e Empresas.  
 
Em relação ao Programa do Stand Santander na Agroglobal, contamos no dia da abertura – 7 
de setembro - com várias intervenções, nomeadamente às 10h, Daniel Traça, Dean da Nova 
SBE, falará sobre Recursos Humanos - Valorização e Conhecimento, seguindo-se às 11h, 
Sandra Martinho, Co-founder & Managing Partner at LastingValues, com o tema da 
Neutralidade Carbónica – Externalidades positivas da agricultura e seu complemento às 
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restantes atividades, enquanto às 12h Susana Brígido, Sócia e Diretora-Geral da 2BFOREST 
aproveita o tempo para falar sobre Ecossistemas – o que são e como valorizar?  
 
Às 14h30, Marcos Soares Ribeiro, Responsável de Banca Responsável e Universidades do 
Santander Portugal,  falará sobre Green Finance no Stand2BForest.  
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