Santander Totta eleito “Melhor Banco em Portugal”
pela revista Global Finance
O Banco Santander Totta foi eleito o “Melhor Banco a actuar em Portugal” pela
revista Global Finance, no âmbito dos prémios anuais que a publicação atribui
para os melhores Bancos do Mundo nos mercados desenvolvidos.

A eleição teve como base um estudo da Global Finance, que analisou o sector da
banca em 25 países, distinguindo os bancos com melhores resultados e os que
conseguiram responder mais atentamente às necessidades dos clientes, em mercados
difíceis.
Para aferir estes resultados, a revista baseou-se em indicadores como o crescimento
em activos, a rendibilidade, o desenvolvimento de novos negócios e a inovação de
produtos. Foram ainda consultados vários especialistas do sector, como banqueiros,
gestores financeiros e analistas a nível global.

Este prémio, que assume maior relevância considerando que estamos a passar por
uma das fases mais difíceis para o sector bancário, nacional e internacional, vem
juntar-se a outras importantes distinções que o Banco Santander Totta tem recebido
de publicações de referência do sector. Em 2009, o Banco foi eleito, pelas revistas
Euromoney e The Banker, como o “Melhor Banco a actuar em Portugal” e, pela revista
Exame, como o “Melhor Grande Banco em Portugal”.
Apesar da conjuntura económica e financeira desfavorável, o Santander Totta teve um
desempenho muito sólido e rentável, mantendo em 2009 o melhor rating da banca
portuguesa (AA, Aa3, e AA- para a dívida de longo prazo, atribuída pela Fitch Ratings,
Moody’s e S&P, respectivamente). O Banco liderou também em capitalização, com o
Tier I e o Core Capital a se situarem em 11,0% e 9,2%, respectivamente, e o ROE
alcançou 20,8%.

Segundo Nuno Amado, “num ano difícil e num enquadramento económico e financeiro
muito complexo, concentrámo-nos no reforço da solidez do Banco, apresentando os
mais elevados rácios de capital e atingindo níveis de solvência únicos no mercado

português. Conseguimo-lo comprovando uma vez mais a sustentabilidade do nosso
modelo de negócio, muito focado em clientes, disciplinado e criterioso nas linhas de
acção prioritárias, o que tem permitido a manutenção de um nível de rendibilidade
superior.

A Global Finance, fundada em 1987, é uma publicação de referência na área da banca
e dos mercados financeiros internacionais, sendo publicada em mais de 160 países,
sendo simultaneamente uma valiosa fonte de dados sobre 192 países. Os seus
prémios são também uma referência no mundo da banca, ao distinguirem os melhores
Bancos a nível mundial.
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