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Santander eleito “Melhor Banco de Trade Finance” 
em Portugal 

• Euromoney destaca, pelo quarto ano consecutivo, o “contributo notável do Banco 
para o setor de negócio internacional" 

 

Lisboa, 15 de fevereiro de 2023. NOTA DE IMPRENSA 
O Santander foi premiado pela revista Euromoney como o “Melhor Banco de Trade Finance” 
em Portugal, vencendo nas categorias de “Líder de Mercado” e de “Melhor Serviço”. 
 
Este prémio, que vai na quarta edição, baseia-se na opinião dos próprios clientes das 
instituições, que avaliaram a sua performance e o contributo dado ao setor.  
 

Na vertente de “Líder de Mercado”, a Euromoney volta a reconhecer o crescimento sólido do 
Santander na atividade de trade finance nos últimos anos em Portugal, com um crescimento 
sustentado da sua quota de mercado.  

Enquanto “Melhor Serviço”, destaca o trabalho prestado pelas equipas do Banco na 
concretização das operações financeiras de apoio à exportação, através de um conhecimento 
profundo do setor e de uma grande capacidade em executá-las. 

O Santander esteve presente e mais próximo das empresas no ano de 2022, que foi marcado 
por elevada incerteza provocada pela evolução dos casos de Covid em Portugal e no Mundo e 
pela guerra decorrente da invasão da Ucrânia pela Rússia, que resultou em constantes 
flutuações dos preços da energia e das matérias-primas, na aceleração da inflação, nas 
subidas das taxas de juro e na volatilidade da taxa de câmbio do euro face ao dólar e em 
elevada instabilidade política em vários países do Mundo. 

Durante este período, o Santander pretendeu ser o parceiro de confiança das empresas no 
seu processo de recuperação e de transformação, através do financiamento à atividade de 
Trade Finance, apoio da equipa de especialistas e estruturação na montagem das operações 
de Negócio Internacional e na disponibilização de plataformas digitais como o Trade Club 
Alliance, o GPI Tracker e a APP que permitiram facilitar o Negócio Internacional das empresas. 
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