
 

 
Distinção da revista Global Finance  

Santander Totta é o “Melhor Banco de Trade 
Finance” em Portugal 
 

• A atribuição deste prémio reflete o esforço que o Banco tem vindo a fazer no apoio ao 
negócio internacional do setor empresarial português 

• Os melhores Bancos de Trade Finance, identificados em 83 países, foram selecionados 
através do input de analistas do setor, de empresas exportadores portuguesas e de 
especialistas em tecnologia e sistemas 

 
Lisboa, 19 de janeiro de 2017. A revista norte-americana Global Finance elegeu o Santander 
Totta como o “Melhor Banco de Trade Finance” em Portugal, no âmbito dos “World’s Best 
Trade Finance Providers”, que destacam anualmente, e por país, os bancos mais bem 
posicionados para apoiar as empresas nas suas exportações. 
 
O Prémio foi entregue ontem, em Madrid, na cerimónia dos “BAFT Europe Bank to Bank”. 
Este Prémio vem reconhecer o trabalho e a evolução que o Santander Totta tem vindo a 
registar nesta área, no sentido de apoiar as empresas portuguesas no desenvolvimento do 
seu negócio nos mercados internacionais.  
 
Para isso, o Banco conta com uma equipa de trade finance com know-how junto das 
empresas, um network de bancos parceiros no mercado internacional, parcerias a nível 
nacional, workshops sobre mercados estratégicos, disponibilizando ainda importantes 
ferramentas, como o portal Santander Trade e a plataforma International Desk.  
 
Os editores da Global Finance selecionaram os bancos que prestam o melhor serviço de 
Trade Finance em 83 países, tendo contado com o input de analistas do setor, de empresas 
exportadores portuguesas e de especialistas em tecnologia e sistemas. De entre os principais 
critérios de seleção destacam-se o volume transacionado, o âmbito de cobertura global, o 
serviço ao cliente, a competitividade do preçário e as inovações tecnológicas. Realizou-se 
ainda um inquérito a um conjunto de leitores da revista. 
 
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 192 países.  
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Comunicação Externa 
Rua da Mesquita nº 6  
1070-238 Lisboa  
Telf.: 213705790/4843 
email:comunicacao.santander@santander.pt 
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