Comunicado de Imprensa

Ana Botín reforça em Lisboa a aposta
do Santander no mercado português
“Queremos aproveitar a sólida posição de capital e a nossa confortável situação de liquidez
para apoiar a economia portuguesa e ajudar as pessoas e as empresas a prosperarem”
Ana Botín, Presidente do Banco Santander

Lisboa, 09 de setembro de 2015. A Presidente do Banco Santander, Ana Botín, terminou hoje
uma visita de dois dias a Lisboa exprimindo o seu apoio ao reforço do papel da instituição em
Portugal ao serviço das pessoas e das empresas. “Continuamos a apostar no mercado
português e estamos ampliando as nossas operações”, assegurou a Presidente que
sublinhou que “Portugal é um mercado estratégico para o Santander”.
Coincidindo com o primeiro aniversário da sua designação como responsável máxima do
Banco Santander, a deslocação de Ana Botín permitiu destacar “o excecional
comportamento do Santander Totta, a única das grandes instituições financeiras do país a
ter sempre resultados positivos ao longo dos últimos anos”.
No decorrer da sua permanência em Portugal, a Presidente do Banco Santander teve vários
encontros institucionais e reuniu-se, ao final da tarde de ontem, com um grupo de
destacados empresários e investidores. No diálogo que estabeleceu com os presentes, Ana
Botín afirmou que, “num momento em que Portugal se transforma numa economia cada vez
mais aberta e exportadora, as suas empresas necessitam ainda mais de um banco que esteja
com elas no seu mercado natural e nos seus novos mercados, sejam eles na Europa, na
América e na Ásia. Esse Banco é o Santander, um banco sólido e global, o maior da Zona
Euro, e que aqui vos exprime o seu compromisso em apoiar-vos nessa vossa aposta”,
acrescentou. “Queremos ser o banco de referência das empresas e do negócio internacional
en Portugal”, explicou Botín, que disse que isso será possível graças à “excelente posição de
solidez no mercado, que nos permite aumentar o crédito às empresas e apoiar novos
projectos de investimento no país”.
Já esta manhã, num encontro com quadros do Banco, transmitido para as 560 agências que
o Santander Totta tem em Portugal, Ana Botín disse querer “aproveitar a sólida posição de
capital e a nossa confortável situação de liquidez para apoiar a economia portuguesa e
ajudar as pessoas e as empresas a prosperarem”, sublinhando que será “essa postura que
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permitirá ao Banco crescer ainda mais, e conquistar maior quota de mercado”. Ana Botín,
que destacou o objetivo de aumentar o número de clientes vinculados, acrescentou:
“O mais importante são os mais 3 milhões de Clientes com quem o Santander Totta trabalha.
O primeiro pensamento tem de ser para eles, pois enquanto instituição financeira temos
como missão ajudar as pessoas e os negócios a prosperarem, seja um estudante
universitário que solicite o seu primeiro crédito, uma família que pretende adquirir uma
casa, ou um empreendedor que quer investir num novo negócio.”.
Ana Botín destacou igualmente o compromisso do Santander em apoiar o ensino superior
em Portugal com 25 milhões de euros até 2018. E reafirmou o apoio do Banco às pequenas e
médias e empresas, realçando a sua importância para o desenvolvimento económico e social
do país. “Há cerca de um ano criámos um programa pioneiro para as empresas – o
Santander Advance – com ofertas financeiras e não financeiras, que estamos a levar aos
principais mercados onde estamos presentes, com resultados muito positivos. É esta via que
queremos aprofundar“, sublinhou.
A finalizar, Ana Botín exortou os colaboradores do Banco a dar cumprimento à ambição do
Santander de ser um Banco “simples, próximo e justo” e de, nesse quadro, responderem aos
novos desafios de forma a desempenhar um papel cada vez mais relevante na economia e
na sociedade. “A própria banca está a mudar, porque os Clientes estão também diferentes,
sendo mais tecnológicos e exigentes”, afirmou Ana Botín. Acrescentou que o Santander quer
marcar a diferença neste campo, estabelecendo uma relação cada vez mais estreita com os
clientes e facultando-lhes um acesso permanente e multicanal aos produtos e serviços do
Banco.
A Presidente aproveitou ainda a oportunidade para observar o andamento da empreitada de
ampliação do edifício principal do Santander Totta – uma das obras de maior dimensão
atualmente em curso em Portugal e com fortes preocupações de sustentabilidade –
considerando esses trabalhos como expressão da confiança e do crescimento do maior
grupo financeiro da Zona Euro no nosso país.
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