Nota de Imprensa

Revista “The Banker” elege Santander Totta como o
“Banco do Ano em Portugal”


O Banco Santander Totta foi distinguido, em Londres, pela revista "The Banker",
como o "Banco do Ano em Portugal"

Lisboa, 02 de Dezembro de 2011 – Esta distinção vem reforçar o bom desempenho do
Banco em 2010 que, apesar da conjuntura económica e financeira difícil, continuou a
apresentar um sólido balanço, com o melhor rácio de Core Capital, elevados índices de
rentabilidade, e eficiência.
Segundo a revista “The Banker”, apesar deste enquadramento, “o Banco Santander Totta
conseguiu manter um desempenho sólido em 2010, com uma rentabilidade de 15,3%
(ROE), um rácio de eficiência de 45,7% (cost-to-income) e um impressionante rácio de
crédito vencido de apenas 1,4%”.
A publicação destaca ainda algumas iniciativas implementadas pelo Banco, como o
lançamento do projecto de melhoria da Experiência do Cliente, e o aumento de 184 milhões
de euros no crédito concedido às PME, mantendo-se muito dinâmico na colocação das
linhas PME Investe.
Nuno Amado refere que “apesar da deterioração da situação económica, a qualidade da
carteira de crédito do Banco permaneceu controlada, apresentando níveis de incumprimento
de cerca de metade do sistema bancário”. Explica ainda que “o Banco melhorou as
condições de financiamento, devido ao processo de desalavancagem, que foi feito em
paralelo com um importante aumento nos depósitos”.
Este prémio da revista “The Banker” vêm juntar-se a outras distinções que o Banco tem
vindo a receber de prestigiosas publicações. No mês de Novembro, o Santander Totta foi
premiado pela revista Exame como o “Melhor Grande Banco do Ano” em Portugal e o
“Banco Mais Rentável e Mais Sólido”. Ainda este ano, o Santander Totta foi também
distinguido pela revistas Euromoney e Global Finance como o “Melhor Banco a actuar em
Portugal”.
Para além do prémio ao Banco Santander Totta, a publicação elegeu o Santander como o
“Banco do Ano da Europa Ocidental” e premiou igualmente o Santander como Banco do
Ano no Reino Unido, Espanha, Chile e Argentina.

