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Revista Global Finance elege o Santander Totta como o “Melhor 
Banco em Portugal” 

 
 
 Na análise dos resultados foram comparados indicadores como a evolução de 

activos, rendibilidade, dimensão geográfica, relações estratégicas, desenvolvimento 
de novos negócios e inovação em produtos 
 

 Foram consultados ainda banqueiros, executivos e analistas de todo o mundo 
 
 
Lisboa, 12 de Março de 2015 – A consagrada revista norte-americana Global Finance 
voltou a considerar o Santander Totta como o “Melhor Banco em Portugal”. A distinção 
surge no âmbito dos “The World’s Best Developed Markets Banks 2015”, que consagram os 
melhores Bancos do Mundo nos mercados desenvolvidos. 
 
Segundo a Global Finance, estes Prémios reconhecem os bancos que souberam responder 
às necessidades dos seus clientes e que conseguiram os melhores resultados, projectando 
as bases de sucesso para o futuro. Na selecção foram considerados critérios objectivos – 
evolução de activos, rendibilidade, dimensão geográfica, relações estratégicas, 
desenvolvimento de novos negócios e inovação em produtos – e subjectivos – consulta a 
banqueiros, executivos de empresas financeiras e analistas de todo o mundo. Para 
completar o estudo, realizou-se ainda uma pesquisa aos leitores da revista. É o sexto ano 
consecutivo que o Santander Totta ganha o prémio de melhor banco em Portugal. 
 
O director da Global Finance, Joseph D. Giarraputo, refere que “os bancos que estamos a 
distinguir podem não ser os maiores ou os mais antigos, mas são os melhores na 
adequação dos seus produtos e serviços ao segmento de mercado a que se dirigem”. 
Acrescenta ainda que “estes bancos têm resistido às condições voláteis dos últimos anos e 
estão preparados para tirar proveito das condições globais – assim que melhorem”. 
 
A Global Finance, fundada em 1987, é uma publicação norte-americana de referência na 
área da banca e dos mercados financeiros internacionais, tendo uma circulação mensal de 
mais de 50.000 exemplares e leitores em 180 países. A revista tem uma experiência de 27 
anos nos mercados financeiros de 192 países, e dirige os seus conteúdos a 8000 gestores 
de carteiras de investimento internacionais, que representam 80% dos activos mundiais sob 
gestão. A Global Finance tem a sede em Nova Iorque, e escritórios em Londres e Milão. 
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