
 

 

Agência Moody’s sobe ratings do Santander 
Totta  
 

Lisboa, 16 de outubro 2018. A agência Moody’s subiu os ratings dos Depósitos e da Dívida 
Sénior do Banco Santander Totta, para Baa2/Prime-2 (Baa3/Prime-3) e para Baa3/Prime-3 
(Ba1/Not Prime), respetivamente.  

A agência decidiu também pela melhoria do Baseline Credit Assessment (BCA) do Banco para 
ba2 (ba3) e o BCA ajustado para baa3 (ba1). A subida do BCA do Banco para ba2 reflete a 
melhoria do perfil Macro em relação a um perfil financeiro, em geral, resiliente. 

A agência Moody's refere, ainda, que espera que o perfil de crédito do Santander Totta se 
fortaleça ainda mais, tendo em conta a sólida rentabilidade (lucro líquido de 0,9% dos ativos 
tangíveis no final de junho de 2018), bem como a estratégia de redução de ativos não 
produtivos, em especial os oriundos do ex-Banco Popular Portugal. 

O ‘outlook´ relativo aos ratings dos Depósitos e da Dívida Sénior manteve-se estável, com a 
Moody’s a afirmar que o perfil de crédito do Banco Santander Totta se fortalecerá 
gradualmente nos próximos 12 a 18 meses à medida que a integração do ex-Banco Popular 
Portugal se conclua e se verifique a respetiva redução de risco.  

A melhoria dos ratings do Santander Totta ocorre depois da subida da notação de risco de 
Portugal para Baa3.  

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 
– BBB); Moody’s – Baa3 (Portugal – Baa3); S&P – BBB- (Portugal – BBB-); e DBRS – A 
(Portugal – BBB). 
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