
 

 

 

 
Líder nas linhas de crédito protocoladas para PME 

Santander financia operações no valor de 4,3 
mil milhões de euros 

• Até novembro de 2018, o Banco financiou 43.234 operações através das Linhas 
PME Investe, Crescimento e Capitalizar 

 
• O Banco tem vindo a reforçar a aposta no segmento de Empresas, tendo 

registado um crescimento de 30% no número de Clientes de Banco Principal 
 

 
Lisboa, 10 de dezembro de 2018. O Santander é líder nas linhas de crédito protocoladas com 
a PME Investimentos desde 2010, e líder de contratação nas linhas com as Sociedades de 
Garantia Mútua. Posições que refletem a aposta do Banco no segmento de Empresas e o 
forte apoio concedido à economia portuguesa, contribuindo assim para o desenvolvimento 
das pessoas e dos negócios.  
 
Na totalidade das linhas de crédito protocoladas com a PME Investimentos, o Santander 
assume a liderança com 43.234 operações contratadas, até novembro de 2018, num total de 
4.323 milhões de euros. É líder no sistema tanto em montante (QM 23%), como no número 
de operações (QM 21%).  
 
Nas últimas 8 Linhas PME Investe/Crescimento/Capitalizar, o Santander liderou no montante 
contratado. Por exemplo, foi o Banco que mais se evidenciou na Linha Capitalizar 2017, com 
606 milhões de euros contratados até 30 de novembro, o que representa uma QM de 25%. 
Na atual Linha Capitalizar 2018, lidera no número de operações contratadas com uma QM de 
20%, também até 30 de novembro. 
 
A posição de liderança do Santander verifica-se também nas linhas protocoladas com as 
Sociedades de Garantia Mútua, com uma QM em carteira vida de 23,4%, e contratação 
homóloga (out. 2018 vs out. 2017) de 21,5%. 
 
Na Linha Tesouraria Incêndios, criada para apoiar as empresas com danos causados pelos 
incêndios deflagrados em outubro de 2017, o Santander é líder com um montante 
contratado até 30 de novembro - 3 milhões de euros, ou seja, 45% do sistema. 
 
Também na área da reabilitação urbana, o Santander é líder no número de operações 
contratadas ao abrigo do IFRRU 2020, com 26 financiamentos em 42 já realizados no 
sistema, até 31 de outubro. 
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Comunicação Externa 
Gabinete de Comunicação e Marketing Corporativo 
Rua da Mesquita nº 6, 1070-238 Lisboa  
Tel.: 213704843/213705790 
Email: comunicacao.santander@santander.pt 



 

 

 

 
Estes números vêm ao encontro do foco que o Santander tem vindo a colocar no segmento de 
Empresas, com um crescimento de 30% no número de Clientes de Banco Principal (set18 vs 
set 2017), refletindo a estratégia de maior proximidade com os Clientes, nomeadamente, no 
quadro da oferta não financeira do Santander Advance Empresas. 
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