Pela revista Global Finance

Comunicado de Imprensa

Santander eleito “Melhor Banco em Portugal”
•

Foram analisados indicadores como rendibilidade, evolução de ativos, desenvolvimento
de novos negócios e inovação em produtos

Lisboa, 28 de março de 2019. O Santander é o “Melhor Banco em Portugal segundo a revista
norte-americana Global Finance que, no âmbito dos “World’s Best Banks 2019”, identifica as
instituições bancárias que mais se destacaram no ano passado, em mais de 150 países.
A Global Finance explica que os eleitos foram os que “melhor souberam responder às
necessidades dos seus clientes em mercados difíceis, estabelecendo ainda as bases de
sucesso para o futuro”.
Para chegar a esses dados, foram tidos em conta critérios objetivos, como rendibilidade,
evolução de ativos, dimensão geográfica, desenvolvimento de novos negócios e inovação em
produtos. E ainda critérios subjetivos, que incluíram opiniões de banqueiros, executivos de
empresas financeiras e analistas financeiros de todo o mundo.
O Presidente Executivo do Santander em Portugal, Pedro Castro e Almeida, explica que “o
ano de 2018 foi muito desafiante, em que contámos com a integração plena do ex-Banco
Popular Portugal, mas muito positivo, com os resultados nas várias áreas a demostrarem um
crescimento sustentado e equilibrado do negócio gerado em Portugal”. Em 2018, o resultado
líquido do Banco atingiu 500 milhões de euros, fruto do crescimento de indicadores como a
margem financeira (+24,3%) e o produto bancário (+10%).
Pedro Castro e Almeida destaca ainda “a nova estratégia comercial e digital, com foco na
melhoria da experiência do Cliente, que permitiu aumentar o número de clientes de Banco
principal e digitais, em 10% e 32% respetivamente, face ao ano anterior”.
Para Joseph D. Giarraputo, diretor da Global Finance, “as expetativas dos clientes nunca
foram tão elevadas – querem produtos específicos disponíveis no imediato e em completa
segurança. Estes Prémios, que já vão na sua 26ª edição, fornecem uma contínua perceção
das instituições financeiras que estão a inovar e a adaptar-se às condições de mudança”.
Fundada em 1987, a Global Finance possui leitores em mais de 188 países, tendo uma
tiragem de 50.050 exemplares. Com uma vasta experiência em mercados financeiros,
tornou-se uma referência na área da banca e tem como público-alvo os maiores gestores de
carteiras de investimento internacionais.
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