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Santander Totta desenvolve curso de
Internacionalização para PME no ISEG


O curso pretende fornecer aos seus clientes empresariais os conhecimentos para
que os seus negócios possam expandir-se internacionalmente



Esta acção surge no âmbito da “Solução Exportação”, um programa de apoio às
PME Exportadoras que o Banco lançou para reforçar o seu negócio internacional

Lisboa, 24 de Janeiro de 2012 – O Banco Santander Totta e o Instituto Superior de
Economia e Gestão (ISEG) vão desenvolver, em Fevereiro, um curso para empresários
sobre a Internacionalização das Empresas, que pretende dotar as empresas suas clientes
de um maior conhecimento teórico e prático sobre a temática da Internacionalização.
O curso destina-se aos empresários que já praticam negócios internacionais ou que
pretendem vir a fazê-lo, fornecendo-lhes os conhecimentos necessários para que possam
alicerçar o crescimento das suas empresas na componente exportação. Os empresários
poderão conhecer de perto os problemas com que as empresas se defrontam actualmente
na implementação de políticas e estratégias internacionais, e discutir e aprofundar temas
como a importância da Internacionalização, os processos de Internacionalização e as
formas de entrar no mercado, os Contratos Internacionais, o Controlo das Operações
Internacionais, e as Soluções de Financiamento e os Produtos de Negócio Internacional
O curso, que terá a sua primeira edição nos dias 7 e 8 de Fevereiro, decorrerá nas
instalações do ISEG e será coordenado pelo Presidente do Instituto, o Professor João
Duque.
Esta iniciativa surge no âmbito da “Solução Exportação” que o Banco Santander Totta
lançou em Novembro para reforçar o seu negócio internacional. Trata-se de um programa
de apoio às PME Exportadoras, que irá facultar às empresas as condições necessárias para
a expansão e consolidação do seu negócio. Através deste programa, o Banco celebrou
acordos com empresas cuja área de actuação é essencial na actividade da exportação, e
disponibiliza simultaneamente soluções de financiamento com condições especiais, equipas
especializadas em comércio internacional e os referidos cursos de formação.

