
 

Distinção da revista Euromoney 

Private Banking do Santander Totta premiado 
como o “Melhor em Portugal” 

Lisboa, 15 de fevereiro de 2016. O Banco Santander Totta foi premiado pela revista 
Euromoney como o “Melhor Banco em Portugal” na área de Private Banking. 

Esta distinção, que acontece pelo quinto ano consecutivo, vem reconhecer o trabalho 
desenvolvido pelo Banco nesta área, assente num modelo de negócio próprio e numa 
grande proximidade com os Clientes o que, aliado à solidez do Santander, tem permitido ao 
Banco apresentar uma proposta de valor diferenciadora e um serviço de excelência. 

Os “Euromoney Private Banking Awards” são considerados os prémios mais prestigiantes na 
área da gestão de patrimónios, distinguindo as instituições que apresentam os melhores 
serviços e produtos em 69 países. 

Numa primeira fase, a revista elaborou um ranking dos maiores bancos, através de uma 
análise qualitativa e quantitativa das melhores práticas do setor, por região e por tipo de 
serviço, considerando indicadores como a rentabilidade, a gestão de ativos, o índice de 
relação com os Clientes e os serviços oferecidos. Os vencedores foram depois apurados por 
um conjunto de especialistas que trabalham neste segmento, de diferentes entidades, 
incluindo os próprios banqueiros, através do questionário (anónimo) sobre os seus 
concorrentes. Nesta edição participaram no inquérito cerca de 600 instituições, de 90 
países. 

O Private Banking do Santander Totta venceu globalmente como “Best Private Banking 
Services Overall”, tendo sido ainda distinguido nas seguintes categorias: “Net worth specific 
services-UHNW Clients”, “Net worth specific services-HNWI Clients”, “Net worth specific 
services-Super Affluent Clients”, “Commercial Banking Capabilities”, “Family Office Services”, 
“SRI/Social Impact Investing”, “Succession Planning Advice and Trusts”, “Innovative 
Technology-Client Experience” e “Innovative Technology-Back office systems”. 

A revista Euromoney, fundada em 1969, é reconhecida líder em informação sobre banca e 
finanças internacionais. Tem 145.000 leitores, entre os quais se encontram altos quadros de 
empresas de mais de 170 países.  
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