
 

 

 

 

Santander financia PME em 4,3 mil milhões de 
euros 

• Em 2018, o Banco apresentou uma QM de 23% em montante contratado nas 
linhas de crédito protocoladas 

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

registado um crescimento de 24% no número de Clientes de Banco Principal 
 

 
Lisboa, 25 de fevereiro de 2019. O Santander é o Banco que mais concede crédito ao abrigo 
das linhas de crédito protocoladas. Desde 2010 e até final de 2018, o Santander financiou 
43.479 operações no valor de 4,3 mil milhões de euros. 
 
Considerando a totalidade das Linhas PME Investe, Crescimento e Capitalizar, o Santander é 
líder tanto em montante como no número de operações, com quotas de mercado de 23% e 
20,5%, respetivamente.  
 
Na Linha IFRRU2020 – Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbanas, o 
Santander lidera no número de operações contratas (49) num montante total superior a 80 
milhões de euros.  
 
Estes números vêm reafirmar o apoio que o Banco tem disponibilizado ao setor empresarial 
português, com o crédito protocolado a ter um papel de destaque na oferta financeira aos 
clientes.   
 
Em termos de novos empréstimos às empresas, a QM situou-se em 19,6% até ao final de 
dezembro, mais 2,5pp do que no período homólogo.  
 
Isto é reflexo de uma estratégia de maior proximidade com os Clientes, que se reflete também 
no crescimento de 24% do número de clientes de Banco principal (dez.18 vs dez.17). Para esta 
evolução tem contribuído igualmente a oferta não financeira do Santander Advance 
Empresas, que disponibiliza um conjunto de programas, iniciativas e conteúdos no site 
Santander Advance, que conta já com 9.100 empresas registadas. Co
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Comunicação Externa 
Gabinete de Comunicação e Marketing Corporativo 
Rua da Mesquita nº 6, 1070-238 Lisboa  
Tel.: 210527596/210527526 
Email: comunicacao.santander@santander.pt 


