Nota de Imprensa

Santander Totta é líder na PME Crescimento 2014


No âmbito da Linha PME Crescimento 2014, o Banco aprovou um total de 281,2
milhões de euros, com uma quota de mercado de 18,7%



No conjunto das PME Investe/Crescimento, o Santander Totta já apoiou 14.000
empresas e concedeu 2,1 mil milhões de euros em crédito

Lisboa, 25 de Maio de 2015 – O Santander Totta é o Banco que concedeu mais crédito no
âmbito da Linha PME Crescimento 2014, tendo aprovado até final de Abril, data em que
fechou a Linha, 281,2 milhões de euros, no total de 2.763 operações, o que representa uma
quota de mercado de 18,7%.
Do total destas operações, 1.577, no montante global de 45,3 milhões de euros, foram
enquadradas na Linha especialmente destinada às micro e pequenas empresas, cujo
montante máximo de financiamento varia entre os 25 mil e os 50 mil euros, consoante sejam
micro ou pequenas empresas, respectivamente.
O Santander Totta está fortemente comprometido em contribuir para o crescimento económico
nacional, tendo colocado como um dos focos da sua actividade, o segmento das empresas. No
conjunto das linhas PME Investe/Crescimento, o Santander Totta apoiou, até ao momento,
14.000 empresas, tendo realizado 20.894 operações, no montante global de 2,1 mil milhões de
euros.
Em Março, o Santander Totta lançou, em associação com as entidades gestoras e as
Sociedades de Garantia Mútua, uma nova linha PME Crescimento-2015 de forma a dar
continuidade às ajudas proporcionadas pelo Governo à economia. Esta linha, no montante
global de 1.400 milhões de euros, está subdividida em várias linhas de curto e médio prazo,
destinadas a apoiar o reforço do fundo de maneio e os capitais permanentes, bem como
apoiar o investimento produtivo, das quais são de destacar as linhas “Empresas de Elevado
Crescimento” e “Crédito Comercial a Exportadoras”.

