
 

 

Agência Moody’s reafirma ratings do Santander 
Totta e altera o Outlook de estável para positivo  

 

• Santander Totta continua a ter os melhores ratings da Banca portuguesa 

 

Lisboa, 21 de fevereiro 2017 A agência Moody’s informou hoje sobre a alteração do Outlook 
do rating dos Depósitos e da Dívida Sénior do Banco Santander Totta de estável para 
positivo, mantendo o rating de Baa3/Prime-3 e de Ba1/Not Prime, respetivamente. O 
Santander Totta mantém-se como o único banco com investment grade nos depósitos. 

A decisão de alterar o Outlook para positivo reflete a posição da agência de que o Banco será 
capaz de manter a melhoria observada tanto em capital como em risco de ativos nos 
próximos 12-18 meses, mantendo a capacidade de gerar lucros em níveis sólidos. 

A agência manteve ainda o Baseline Credit Assessment (BCA) do Banco em ba3 e o BCA 
ajustado em ba1. A afirmação do Baseline Credit Assessment (BCA) do Banco em ba3 reflete 
a melhoria do perfil de crédito do Banco na segunda metade de 2016, depois da sua 
deterioração decorrente da aquisição de ativos e passivos do Banif em Dezembro de 2015. 

O rating do Banco Santander Totta mantém-se como o melhor do sistema financeiro. As 
atuais notações de rating da dívida de longo prazo do Banco Santander Totta em 
comparação com os níveis da República Portuguesa são as seguintes: Fitch – BBB (Portugal – 
BB+); Moody’s – Ba1 (Portugal – Ba1); S&P – BB+ (Portugal – BB+); e DBRS – BBBH (Portugal 
– BBBL), tendo a maioria das agências de rating reiterado os ratings já após a aquisição dos 
ativos e passivos do ex-Banif.  
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