Santander patrocina primeira Conferência Ibérica sobre
Agricultura
Lisboa, 9 de junho de 2021. NOTA DE IMPRENSA
O Santander vai patrocinar a primeira Conferência Ibérica sobre Agricultura, que se realiza
durante a presidência portuguesa da União Europeia.
O debate, marcado para o dia 11 de Junho, em Santarém, junta à mesma mesa os ministros da
Agricultura de Portugal e de Espanha. Durante a manhã de sexta-feira – das 10h às 12h30 serão abordados diversos temas, nomeadamente a inovação e tecnologia aplicadas à
agricultura, novidades e negociações sobre a nova Política Agrícola Comum 2023-2027, bem
como o que os agricultores esperam da nova política comum. Conheça o programa em:
Conferência Ibérica sobre Agricultura
A conferência realiza-se no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas – Sala do
Ribatejo - durante a Feira Nacional de Agricultura que arrancou hoje e termina no domingo.
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.
Entre as apostas do Banco este ano para o setor agro, estão também 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. Incluem-se ainda 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.
O Santander continua a apoiar os agricultores que pretendam adiantar as Ajudas ao
Rendimento inscritas no Pedido Único de 2021, as quais podem ser domiciliadas junto da nossa
instituição.
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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.
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