
 

 
Pela revista Global Finance 
Santander recebe Prémio de “Melhor Banco 
em Portugal” 

 
• Rendibilidade, evolução de ativos, dimensão geográfica, relações estratégicas, 

desenvolvimento de novos negócios e inovação em produtos foram alguns dos 
indicadores analisados 

 
Lisboa, 15 de outubro de 2018. O Santander recebeu o Prémio de “Melhor Banco em 
Portugal, atribuído pela revista norte-americana Global Finance, no âmbito dos “World’s 
Best Banks 2018”. Estes Prémios reconhecem as instituições bancárias que em 2017 “melhor 
souberam responder às necessidades dos seus clientes em mercados difíceis, estabelecendo 
ainda as bases de sucesso para o futuro”. 

O estudo, que incidiu sobre 150 países, baseou-se em critérios objetivos e subjetivos para 
apurar os vencedores. Foram analisados indicadores como rendibilidade, evolução de ativos, 
dimensão geográfica, relações estratégicas, desenvolvimento de novos negócios e inovação 
em produtos. Foram ainda tidas em consideração opiniões de banqueiros, executivos de 
empresas financeiras e analistas financeiros de todo o mundo. 

António Vieira Monteiro, Presidente Executivo do Santander Totta recorda a qualidade dos 
resultados apresentados pelo Banco em 2017: “um resultado líquido de 436,3 milhões de 
euros, que representou um crescimento homólogo de 10,3%, derivado essencialmente da 
atividade comercial recorrente e da maior transaccionalidade do aumento das quotas de 
mercado no crédito a empresas e à habitação, e da fidelização dos Clientes”. E acrescenta 
que “o Santander continua a trabalhar para apoiar o desenvolvimento dos negócios e das 
famílias, avançar na transformação digital e para continuar a merecer a confiança de todos 
os seus Clientes”. 

Para Joseph D. Giarraputo, diretor da Global Finance, “os vencedores destes Prémios são os 
líderes de classe mundial, que respondem habilmente a ventos políticos inconstantes, a novas 
tecnologias e a condições de mercado em mudança”. 

Fundada em 1987, a Global Finance possui leitores em mais de 189 países, tendo uma 
tiragem de 50.000 exemplares. Com uma vasta experiência em mercados financeiros, 
tornou-se uma referência na área da banca e tem como público-alvo os maiores gestores de 
carteiras de investimento internacionais. 
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Comunicação Externa 
Gabinete de Comunicação e Marketing Corporativo 
Rua da Mesquita nº 6, 1070-238 Lisboa  
Telf.: 213704843/5790 
Email: comunicacao.santander.portugal@santander.pt 
 


