Santander tem o melhor Private Banking em
Portugal
•

Global Finance elege anualmente, em todo o mundo, as instituições com o melhor
serviço nesta área

•

Nesta edição, foi analisada também a resposta dos bancos às novas necessidades dos
clientes em ter opções de investimento sustentável e serviços digitais mais
sofisticados

Lisboa, 29 de novembro de 2021. NOTA DE IMPRENSA
O Private Banking do Santander foi eleito o melhor em Portugal, uma distinção atribuída pela
revista Global Finance, no âmbito dos “The World’s Best Private Banks Awards 2022”, que
premeiam as instituições com o melhor serviço de banca privada em todo o mundo.
Nos últimos sete anos, o Private Banking do Santander tem vencido consecutivamente este
Prémio, um reconhecimento do seu modelo de negócio e do serviço prestado aos clientes do
segmento.
Segundo a Global Finance, “os bancos selecionados foram os que melhor souberam atender às
necessidades específicas dos clientes de elevado património, ao mesmo tempo que
procuraram melhorar, preservar e transmitir a sua riqueza. Foram também as instituições que
cresceram para responder a essas mesmas necessidades”. A publicação realça ainda que “os
clientes responderam a esta crise de saúde global de várias formas, incluindo novas exigências
por uma gama mais ampla de opções de investimento sustentável e serviços digitais cada vez
mais sofisticados (…), e estes prémios vêm reconhecer as instituições que estão à altura do
desafio”.
A Global Finance avaliou a performance das várias entidades no seu mercado local, entre julho
de 2020 e junho de 2021. Consultou ainda as opiniões de analistas, executivos e outros
membros da indústria de Banca Privada, além de ter efetuado várias pesquisas independentes,
para avaliar um conjunto de fatores objetivos e subjetivos.
Em Portugal, a área de Private Banking registou, entre julho de 2020 e junho de 2021, um
crescimento de 7% na sua base de clientes correspondendo a um aumento de 13% nos ativos
sob gestão, ainda que com todas as condicionantes da situação pandémica vivida.
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Para além do Santander em Portugal, o Santander foi distinguido também como “The Best
Private Bank” em Espanha. A nível global, o Santander arrecadou os prémios de “Best Private
Bank for Intergenerational Wealth Management” e ainda “Best Private Bank or Wealth
Manager for Net Worth Under $1 Million”.
Fundada em 1987, a Global Finance possui leitores em 193 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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