Nota de Imprensa

Santander Totta eleito “Melhor Banco em Portugal”
pela revista Euromoney


Para aferir estes resultados, a Euromoney destaca o facto do Banco Santander Totta
ser "o Banco mais fortemente capitalizado", e de "os depósitos terem aumentado
13% no período”, cumprindo-se assim um dos principais objectivos do Banco.



A revista refere também a elevada rendibilidade (ROE de 15%) e eficiência (C/I de
45,7%) do Banco, e o seu sólido balanço, com o melhor rácio de Core Capital
(10,3%)

Lisboa, 11 de Julho de 2011 – O Banco Santander Totta foi distinguido pela conceituada
revista Euromoney como o "Melhor Banco a actuar em Portugal", no âmbito dos "Euromoney
Awards Excellence", que tiveram lugar numa cerimónia em Londres.
Para aferir estes resultados, a Euromoney baseou-se em indicadores como a rentabilidade,
a solidez, o crescimento e a eficiência, que têm caracterizado a performance do Banco. A
revista evidencia “a elevada eficiência e rentabilidade do Banco Santander Totta, que teve
um rácio de eficiência de 45,7%, e um return on equity de 15%, enquanto a concorrência
apresentou valores entre os 5% e os 9%”. A Euromoney destaca ainda outros indicadores
do Santander Totta, como o baixo rácio de crédito com incumprimento (1,5%), o rácio de
cobertura do crédito com incumprimento por provisões de 125% e os rácios Tier 1 e Core
Capital, que se situaram em 11,2% e 10,3%, respectivamente.
O Santander Totta tem vindo também a ser distinguido por outras prestigiadas publicações,
como a revista Global Finance, que este ano elegeu o Santander Totta como o “Melhor
Banco a actuar em Portugal”, no âmbito dos prémios anuais que a publicação atribui para os
melhores bancos do mundo nos mercados desenvolvidos. Em 2010, o Banco recebeu
semelhantes distinções pela revista The Banker, com o prémio “Melhor Banco a actuar em
Portugal” e pela revista Exame, como o “Melhor Grande Banco do Ano”.
A Euromoney, fundada em 1969, é reconhecida como líder em informação sobre banca e
finanças internacionais, tendo 145.000 leitores em todo o mundo, entre os quais se
encontram altos quadros de empresas de mais de 170 países.
Os seus prémios são uma referência no mundo da banca, ao distinguirem os melhores
Bancos a nível mundial, em diferentes categorias de negócio, e os melhores por regiões e
por país.

