Distinção da revista Euromoney

Comunicado de Imprensa

Santander Totta “Melhor Banco em Portugal”

Lisboa, 10 de julho de 2015. O Banco Santander Totta foi eleito, ontem à noite, pela revista
Euromoney, o “Melhor Banco a actuar em Portugal”, no âmbito dos Euromoney Awards
Excellence. Os prémios foram entregues num jantar de gala que decorreu no Museu de
História Natural, em Londres, e que reuniu a comunidade financeira internacional.
Para a revista Euromoney “há poucas dúvidas sobre quem é o melhor Banco em Portugal”. O
Santander Totta, que foi o único banco a ter sempre resultados positivos no difícil contexto
económico dos últimos anos, e que apresenta os melhores rácios de capital e os melhores
ratings da banca portuguesa, registou, em 2014, um resultado líquido de 193,1 milhões de
euros, tendo sido o Banco mais rentável em Portugal.
A revista refere que “para além de ter sido o único a ter lucros em 2014, os números
aumentaram relativamente a 2013, quando já tinham sido positivos”. E destaca ainda o
aumento da margem financeira, dos depósitos e da melhoria do rácio de eficiência, que
passou de 54,1% para 51,4%.
Segundo António Vieira Monteiro, Presidente Executivo do Banco Santander Totta, “este
Prémio é mais um reconhecimento da performance do Banco, que continua a apresentar
lucros, e sempre com base na actividade doméstica". E acrescenta que “o Santander Totta
apresenta os melhores rácios da banca portuguesa tendo, por isso, uma situação ímpar em
termos de solidez, liquidez e qualidade dos activos, que nos permite continuar a crescer e
continuar a apoiar as famílias, as empresas e a sociedade civil. Queremos ser um Banco cada
vez mais Simples, mais Próximo e mais Justo”.
Os Prémios Euromoney são seleccionados por editores, jornalistas e analistas da revista, que
combinam critérios objectivos, como a rentabilidade, o crescimento e a eficiência, com
análises de membros do corpo da revista, que cobrem os mercados financeiros
internacionais. Os Prémios reconhecem ainda as instituições que apresentam os melhores
serviços junto dos seus clientes e demonstram liderança, inovação e dinamismo nos
mercados onde operam, sendo atribuídos por País e a nível Global.
Na cerimónia foram consagrados como Melhor banco global o Citi e como melhor casa de
investimento global o Morgan Stanley.
A revista Euromoney, fundada em 1969, é reconhecida como a principal revista do mundo
na área de mercados financeiros. Tem 145.000 leitores, entre os quais se encontram altos
quadros de empresas de mais de 170 países. 30% da sua distribuição concentra-se na
Europa Continental, 23% no Reino Unido e 23% nos EUA.
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