
Apoios e 
Financiamento 
à Exportação

Jornada

#ApoioseFinanciamentoàExportação





Saiba como  
atingir novos 
mercados e 

ampliar 
negócios!



Objetivos

• Qualificar Administradores e Diretores 
de Empresas e criar condições para 
favorecer negócios entre os seus 
Associados e   potencia-los com 
Associados das APD’s de outros 
países, nomeadamente da América 
Latina.

Dirigido a

• Gerentes 
• Administradores 
• Directores Gerais 
• Directores Comerciais 
• Diretores de Área 
   

APRESENTAÇÃO

Apoios e financiamentos à Exportação 

A sessão conta com o apoio do Banco Santander que partilhará com os 
convidados, conhecimento e técnicas de interesse relativas ao tema, "Apoios e 
Financiamento à Exportação" e de como alcançar mercados e ampliar negócios. 
Serão apresentadas conceitos chave, bem como um conjunto de considerações e 
variáveis  a ter em conta, não só  pelo seu valor acrescentado mas tendo em conta 
os interesses empresas exportadoras e  seus gestores. 
 



Pedro Maldonado Nunes Correia estudou no Instituto Superior Técnico, onde, em 1988, concluiu o 
Mestrado em Engenharia Civil (Urbanização e Sistemas). 
Frequentou um MBA na Universidade Nova de Lisboa, com especialização em Finanças. Desde de 
então trabalhou em várias instituições bancárias, tendo como principais responsabilidades a 
procura de oportunidades de investimento em diversos sectores e empresas, desenvolvimento de 
propostas e acompanhamento de operações de analise de crédito realizadas. 
Em 1993 assumiu funções como responsável pela reestruturação financeira e administrativa do 
grupo Sofinloc, após aquisição do mesmo pelo grupo Finantia. 
Em 1998 tornou-se membro do Conselho do Banco Standard Totta de Moçambique, onde foi 
responsável pela implementação da unidade Merchant Bank em Maputo. 
Desde 2001 até aos dias de hoje assumiu no Banco Santander Totta várias funções, entre elas, a 
de responsável pelas subsidiarias do Santander Totta Africa e Diretor da International Desk, cujo 
objetivo passa por ajudar clientes a estabelecer-se e investir no estrangeiro. 
É atualmente Diretor da Divisão de Negócio Internacional do Santander Totta.

Pedro Nunes Correia
Diretor 

BANCO SANTANDER TOTTA

ESPECIALISTA



Águeda
Associação Empresarial de Águeda 

Rua da Industria, 415. 3750-792 Águeda

06 de junho de 2019

SAVE THE DATE



17h30

17h45

Acreditação 

Boas-vindas
Miguel Coelho 

AEA

Apresentação APD e 
Encerramento

Apresentação 
 "Apoios e Financiamento 

 à Exportação”
Pedro Nunes Correia 

Diretor  
Santander Totta

PROGRAMA

18h00

Dália Petiz 
Diretora Geral 
APD Portugal

19h00
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Apoios e Financiamento à  Exportação

Associação Empresarial de Águeda

06 de junho de 2019

Formalize seu registro 
através do nosso site 

www.apd.pt

Registre-se em nosso site (você receberá um email de confirmação com sua senha)
Vá para a atividade que você deseja se inscrever (APD Agenda)
Pressione o botão "Registrar" e preencha os campos solicitados

INSCRIÇÃO



Direção 
Rua de Ceuta, n.º 118, 

5.º piso, n.º 38 
4050-191 Porto 

+351 223 242 076

www.apd.pt


