Nota de Imprensa
Global Finance entrega em Washington o galardão de “Melhor
Banco do Ano em Portugal” ao Santander Totta



O Banco Santander Totta acumulou o prémio de “World’s Best Developed Market
Banks 2011” com o de “World’s Best Foreign Exchange Providers 2011”.

Lisboa, 06 de Outubro de 2011 – O Banco Santander Totta recebeu na 13ª cerimónia
de entrega de prémios da revista Global Finance, que se realizou em Washington, o
prémio de “Melhor Banco a actuar em Portugal”, no âmbito dos prémios anuais que a
publicação atribui a nível mundial no sector da banca.
O Banco Santander Totta venceu na categoria de “World’s Best Developed Market
Banks 2011”, criado pela revista Global Finance para reconhecer os Bancos, que a
operarem em mercados difíceis e com condições diferentes ao longo do tempo,
souberam responder às necessidades dos seus clientes.
Segundo a Global Finance, na atribuição do prémio pretendeu-se apurar não apenas o
maior banco e o mais abrangente num determinado país, mas sim o melhor (aquele com
que qualquer empresa do Mundo gostaria de fazer negócio). As candidaturas foram
analisadas pelos editores da Global Finance, depois de consultas com banqueiros,
executivos de empresas financeiras e analistas de todo o mundo.
O Banco Santander Totta venceu também na categoria de “World’s Best Foreign
Exchange Providers 2011”, sendo considerado o melhor banco em Portugal na área do
negócio cambial. A eleição teve como base um estudo desta revista, que analisou este
sector em 86 países ou regiões, seguindo critérios como o volume de transacções, a
qualidade do serviço ao cliente, a quota de mercado, a área de cobertura de mercado, a
competitividade dos preços e a inovação das tecnologias. Foram ainda consultados
vários analistas do sector cambial, gestores e especialistas em tecnologia.
A Global Finance, fundada em 1987, é uma publicação de referência na área da banca e
dos mercados financeiros internacionais, tem mais de 180.000 leitores e é publicada em
mais de 160 países, sendo simultaneamente uma valiosa fonte de dados sobre 192
países.

