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Global Finance elege Santander como o “Melhor 
Banco em Portugal” 

 
• Publicação analisou critérios como rendibilidade, crescimento dos ativos, dimensão 

geográfica, relações estratégias e desenvolvimento de novos negócios e produtos 
 

 
Lisboa, 11 de abril de 2022. NOTA DE IMPRENSA 
A revista norte-americana Global Finance distinguiu o Santander como o “Melhor Banco em 
Portugal”, no âmbito dos “World’s Best Banks 2022. 
  
Estes prémios elegem as instituições financeiras que mais se destacam em todo o mundo, 
tendo por base critérios objetivos – como rendibilidade, crescimento de ativos, dimensão 
geográfica, relações estratégicas, desenvolvimento de novos negócios e inovação em 
produtos – e subjetivos, através das opiniões de analistas financeiros, analistas de crédito, 
consultores de banca e outros profissionais da indústria. 
 
A Global Finance realça ainda que “são as instituições que melhor souberam responder às 
necessidades dos seus clientes em mercados difíceis e obtiveram os melhores resultados, 
estabelecendo ainda as bases de sucesso para o futuro”.  
 
Sobre o atual momento, a revista alerta que “com o mundo financeiro em estado de 
turbulência com a invasão da Ucrânia pela Rússia, os líderes empresariais enfrentam um novo 
conjunto de desafios na escolha das suas relações bancárias”, refere o seu diretor, Joseph D. 
Giarraputo. Acrescenta ainda que “após as enormes dificuldades provocadas pela pandemia, 
essas mudanças trazem uma maior atenção nas relações comerciais globais. Os nossos 
prémios apoiam os tomadores de decisão a selecionar os melhores parceiros financeiros”. 
 
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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