PRESSRELEASE

8 de abril de 2022

Novobanco aposta na Ovibeja 2022
para promover oferta para sector agrícola e
agroalimentar
Estratégia de apoio a projetos diferenciadores que, com agricultura sustentável,
bons níveis de produtividade e preços acessíveis aos mercados,
ajudam a alimentar o planeta

O novobanco, depois do patrocínio à SAGALEXPO e ao XIII CONGRESSO
NACIONAL DO MILHO, vai agora marcar presença na OVIBEJA 2022, a que se
seguirá, em junho, a FNA - Feira nacional de Agricultura.
A presença do novobanco na OVIBEJA, que decorrerá de 21 a 25 de abril, em Beja,
faz parte da estratégia de participação nos grandes eventos do sector agrícola e
agroalimentar para, junto dos empresários, lhes dar a conhecer as Soluções
Agricultura e Agroindústria do novobanco, uma oferta que agrega produtos e serviços
financeiros específicos e de referência, que ajudam as PME na sua competitividade,
produtividade e sustentabilidade.
As equipas de Gerentes de Empresas e de Gestores de Negócios do novobanco
estarão disponíveis, no stand do Banco, ao longo dos cinco dias da feira, para
prestarem todos os esclarecimentos aos clientes e potenciais clientes sobre a nossa
oferta e também conhecer as suas opiniões e preocupações.
Ao adotar o desígnio de “Como Alimentar o Planeta”, a Ovibeja 2022 procura
destacar a inegável importância de um tema que é fonte de preocupações a nível
mundial, pelos impactos que tem nas gerações presentes e que pode vir a ter nas
gerações futuras. Preocupações essas incrementadas pela atual situação de
instabilidade que se vive não apenas na Europa mas também em diversas outras
regiões do globo.
O papel do setor agrícola e dos seus empresários é crucial na procura de soluções
que conciliem a agricultura com soluções que protejam o ambiente, tenham bons
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níveis de produtividade e que permitam o abastecimento dos mercados a preços
acessíveis. São objetivos ambiciosos, mas os empresários agrícolas continuam a
dar mostras de grande profissionalismo e capacidade de inovação, para alcançar
esta conjugação. São estes projetos que podem, como sempre, contar com o apoio
e aconselhamento do novobanco para a sua implementação.

Contactos: novobanco I Departamento de Desenvolvimento e Ativação da Estratégia I media@novobanco.pt

2

