Revista Euromoney distingue

Santander “Melhor Banco em Portugal 2021” e
“Melhor Banco de Investimento em Portugal 2021”
Lisboa, 14 de julho de 2021. NOTA DE IMPRENSA
O Santander recebeu o prémio de “Melhor Banco em Portugal 2021” e de “Melhor Banco de
Investimento”, atribuídos pela revista Euromoney.
Este ano, o Santander também ganhou, pela segunda vez, o galardão de “Melhor Banco de
Investimento em Portugal 2021”. A revista destaca a forte dinâmica e liderança em termos de
transações em matéria de fusões e aquisições, bem como o forte envolvimento
em assessoria e financiamento de projetos ligados às energias renováveis, telecomunicações
e imobiliário.
Os ‘awards’ distinguem as instituições que apresentam os melhores serviços junto dos seus
clientes demonstrando liderança, inovação e dinamismo nos mercados onde operam.
A revista, que comemora este ano o seu 52º aniversário, realçou que “o Santander
Portugal, continuou concentrado no apoio à comunidade e na adaptação dos seus
negócios ao contexto da pandemia. Para além de conceder moratórias legais, o
banco concretizou 11.500 operações de crédito num total de 1,2 mil milhões de euros de
apoio às PME ao longo do ano, uma quota de mercado de 22,3%. Adiantou ainda que o
Santander “é um Banco sólido, com elevados níveis de capitalização, os melhores ratings,
uma forte reputação e preparado para enfrentar os desafios da transformação do nosso
modelo de negócio”. O Santander já foi distinguido 19 vezes com o prémio “Melhor Banco em
Portugal”.
Refere também que o banco “deu prioridade à sua oferta digital, uma estratégia que deu
os seus frutos. O número de clientes digitais cresceu 20% para 930 mil e representa 55% de
todos
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vendas online representam 42% do total, tendo realizado 5,7 milhões de transações
digitais em termos mensais”.
Na mesma ocasião, ficou a conhecer-se que o Santander obteve a distinção de Melhor
Banco Digital da Europa Ocidental e o Melhor Banco em Finanças Sustentáveis na América
Latina. Em termos regionais, o banco também ganhou o galardão de “Melhor Banco” na
Argentina e no Chile e de “Melhor Banco de Investimento” no México.
Os Euromoney Awards for Excellence começaram a ser publicados em 1992 e foram os
primeiros do género no setor bancário global. Os vencedores dos Prémios Euromoney são
selecionados por editores, jornalistas e analistas da revista, que combinam critérios
objetivos, como a rentabilidade, o crescimento e a eficiência, com análises de membros da
revista, que cobrem os mercados financeiros internacionais.
A revista Euromoney, fundada em 1969, é reconhecida como a principal revista do mundo na
área de mercados financeiros. Tem 145.000 leitores, entre os quais se encontram altos
quadros de empresas de mais de 170 países. Em termos de distribuição 30% concentra-se na
Europa Continental, 23% no Reino Unido e 23% nos EUA.
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