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CAPÍTULO I 

GRUPO SANTANDER  
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Introdução 

O estágio curricular é a fase final da licenciatura de Comunicação e Relações Económicas, 

onde aprendi e cresci pessoal, profissional e socialmente na vasta área de Comunicação e 

Economia. 

A actividade económica, pela criação de riqueza, e repartição da mesma contribuiram 

necessariamente para um mundo mais justo e solidário.  

O meu estágio curricular no Banco Santander Totta - Seia, permitiu-me conhecer de forma 

directa, ainda que à escala local, a dimensão e objectivos da actividade bancária, assim como 

o contributo desta para o desenvolvimento da região. 

Uma gestão eficaz e racional das disponibilidades financeiras da banca, com os vários agentes 

económicos, é de primordial importância. 

A escolha pelo Santander Totta - Seia foi intencional por ser uma instituição de prestigio de 

dimensão internacional, permitindo-me compreender os mecanismos da actividade financeira, 

bem como o funcionamento da economia local e nacional, tema que me motiva de forma 

elevada. 

O presente relatório encontra-se dividido em três capítulos. 

No primeiro capítulo, faço uma breve apresentação da instituição, assim como a sua evolução 

ao longo do tempo, a sua imagem de marca e os produtos e serviços comercializados pela 

mesma. No segundo capítulo faço um enquadramento histórico do Santander Totta, elaboro 

uma caracterização da Agência de Seia, e por fim efectuei uma análise SWOT à instituição 

que nos permite avaliar os aspectos internos e externos do Santander Totta – Seia. 

No terceiro capítulo, exponho as actividades realizadas e propostas ao longo do período de 

estágio e para concluir apresento uma reflexão final acerca do meu desempenho e 

aprendizagem na instituição. 

Na elaboração deste relatório recorri a várias metodologias, como documentação 

bibliográfica, pesquisas Web, apontamentos e observação participante. 



 
 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3 
 

 

1.1.  Breve Apresentação
1
 

 

O grupo Santander é o oitavo maior banco do mundo e o primeiro na Zona Euro em 

capitalização bolsista, conta com mais de 1.3 mil milhões de euros em recursos geridos 

(depósitos e fundos de investimento e pensão), 92 milhões de clientes, 3 milhões de 

accionistas, aproximadamente 13.700 agências e está presente em mais de 40 países. 

 

Em 2009, os seus lucros líquidos ordinários foram superiores a 8,9 mil milhões de euros, 1% 

mais do que no ano anterior, e foram distribuídos mais de 4,9 mil milhões de euros em 

dividendos para os acionistas. (www.santandertotta.pt) 

 

Apesar das difíceis circunstâncias económicas e financeiras sentidas nos últimos anos, o 

Banco Santander apresenta um elevado nível de concorrência aos seus ganhos e resultados 

apoiando-se num modelo comercial focado no cliente. 

 

1.2. Valores Corporativos do Grupo
2
 

O Grupo Santander é um grande grupo financeiro internacional, que procura oferecer aos seus 

accionistas uma maior rentabilidade, atendendo às necessidades financeiras dos seus clientes. 

Para isso, conta com uma forte presença nos principais locais de actuação, combinada com 

políticas corporativas e recursos globais. 

 

Esse modelo comercial é sustentado por cinco pilares: 

 

 Orientação Comercial: O cliente está no centro dos negócios do Banco 

Santander, que nos seus principais mercados atende aos segmentos da pessoa física, 

autónomos, pequenas e médias empresas e grandes sociedades. Esse foco no cliente 

traduz-se nos resultados recorrentes do Grupo. 

                                                           
1
 Adaptado com base no sítio www.santandertotta.pt 

2
 Adaptado do Relatório de Sustentabillidade (2009)  
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Os relacionamentos mais antigos e de maior valor agregado com os clientes começam 

na rede comercial. Para isso, o Santander tem 13.660 agências, a maior rede do 

sistema bancário internacional. A esse atendimento somam-se os serviços prestados 

pelo Banco por meio de outros canais de relacionamento disponíveis 24 horas por dia, 

como a Superlinha e o Internet Banking. 

 Eficiência: O Santander possui uma avançada plataforma tecnológica e de 

operações, o que permite conhecer com detalhe as necessidades financeiras dos 

clientes e alcançar uma alta produtividade comercial. Além disso, o Banco procura 

concentrar todos os seus recursos no atendimento ao cliente, melhorando processos e 

optimizando o funcionamento das áreas de suporte.  

Essa estratégia, juntamente com o crescimento recorrente das receitas, o rígido 

controlo de custos e a alta produtividade nas agências, posicionam o Santander como 

um dos bancos internacionais mais eficientes do mundo, com um índice de eficiência 

de 41,7% (37,6% sem amortizações). Entre as nove principais unidades de negócios 

do Grupo, seis mantêm esse índice abaixo de 40%. 

 

 Diversificação Geográfica: O Santander está presente em nove grandes 

mercados: Espanha, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Brasil, México, Chile, 

Argentina e EUA e, na maioria destes mercados, atingiu elevadas quotas de mercado 

na banca retalhista, demonstrando uma diversificação geográfica equilibrada entre os 

mercados desenvolvidos e os emergentes. 

 

 Prudência nos Riscos: O Grupo Santander apresenta os melhores níveis de 

crédito mal parado e cobertura nas áreas onde opera. A obtenção desses resultados só é 

conseguida com a gestão diária dos balcões, onde todos os elementos têm objectivos 

de risco.  
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Os princípios de gestão do risco do banco são os seguintes: independência da função 

de risco, suporte ao negócio, manter a qualidade do risco de crédito, decisão com base 

em comissão, utilização de ferramentas e sistemas avançados para medir e analisar o 

risco, e forte envolvimento de todos os organismos governamentais na gestão do risco, 

a começar pelo Conselho de Administração. 

 

  Disciplina de Capital e Solidez Financeira: O Santander é um dos bancos 

mais sólidos do mundo. Mantém uma confortável posição de liquidez, baseada no 

financiamento através dos depósitos de clientes e de emissões de dívida a médio e 

longo prazo. 

 

Os critérios estratégicos e financeiros aplicados pelo Banco para novas aquisições são 

rígidos e focados em países ou mercados que o Santander conheça bem, que produzam 

impacto positivo sobre o preço das acções e nos quais as receitas superem as despesas 

de capital pelo menos a partir do terceiro ano após a compra. 

 

“ No âmbito do seu firme compromisso com o ensino superior, o Santander mantém 

uma aliança estratégica a longo prazo com as universidades única no mundo todo.” 

(Botín, 2009) 

 

Além disso, o Banco Santander mantém um firme compromisso com as comunidades 

em todos os países nos quais está presente. O seu principal canal para este 

compromisso é o Santander Universidades, com 833 acordos de cooperação assinados 

com universidades por todo o mundo. 

 

1.3. História do Grupo Santander
3
 

A história do Santander começa no dia 15 de Maio de 1857, na cidade costeira de Santander, 

situada no norte da Espanha, através do decreto real assinado pela Rainha Isabel II, que 

autorizou a constituição do Banco Santander.  

                                                           
3
 Adaptado no sítio www.santander.com 
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Desde as suas origens, este foi um banco aberto ao exterior, inicialmente ligado ao comércio 

realizado no porto de Santander e na América Latina. 

Entre os anos 1900 e 1919 são fundados três grandes bancos espanhóis que vieram a ser 

integrados no Santander: o Banco Hispanoamericano (1900), o Español de Crédito (1902) e o 

Central (1919). 

No mês de Fevereiro de 1920, Emilio Botín y López é nomeado como primeiro presidente 

fixo do Banco de Santander. 

Em 1923 foi transferida a sua sede social para o edifício do Paseo de Pereda, o Grupo fundou 

o Banco de Torrelavega e colocou em funcionamento uma modesta rede de sucursais, na 

província (a primeira das quais em el Astillero em 1923) e fora desta (em Espinosa de los 

Monteros, Lanestosa e Osorno, em 1924). 

 

             

 Figura nº1 – Edifício do Paseo de Pareda                                                                   

Fonte: www.trivago.es 

 

Em 1942 é adquirida uma pequena entidade, o Banco de Ávila, o que lhe permitiu instalar-se 

em Madrid, já nessa altura a capital financeira do país. 

http://www.trivago.es/
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Em 1946, o Santander adquire o seu velho rival em Santander, o Banco Mercantil. 

Em 1947 foi aberta a primeira agência de representação na América, em Havana (Cuba), à 

qual se seguiram outras na Argentina, México e Venezuela, e também um escritório em 

Londres. 

Em 1960 é adquirido o Banco del Hogar Argentino, primeira filial do Santander na América 

Latina, e posteriormente, em 1965, é criado o Banco Intercontinental Espanhol (Bankinter). 

A aquisição em 1976 do First Nacional Bank de Porto Rico e do Banco Español-Chile, em 

1982, tornam o Santander no pioneiro da banca comercial na Ibero-América. 

Em 1985 é constituído o Banco Santander de Negócios em Espanha, para desenvolver as 

actividades de banca de investimentos e de grandes clientes. 

Em 1986, o actual presidente Emilio Botín Sanz de Sautuola y García de los Ríos, que até 

então era Vice-presidente e Conselheiro Delegado, é eleito para preencher a vaga criada pela 

reforma do seu pai, após 36 anos à frente dos destinos do Banco. Os seus dois primeiros anos 

de presidência são dedicados a criar as bases para enfrentar o desafio da modernização e 

expansão do Banco. 

No final da década de 80, o Grupo Santander reforça a sua presença na Europa com a 

aquisição na Alemanha do CC-Bank. É adquirida também uma participação no Banco de 

Comércio e Indústria em Portugal, e criada a aliança estratégica com The Royal Bank of 

Scotland, em 1988. 

Em 1989 é lançada a “Superconta Santander”, um dos produtos financeiros mais inovadores 

da história bancária espanhola, que quebrou o status quo e abriu o sistema financeiro espanhol 

à concorrência. 

Em 1994, a aquisição do Banco Español de Crédito (Banesto) converte-se num facto de 

grande transcendência para a história do Santander, uma vez que lhe vai permitir situar-se no 

primeiro lugar do mercado espanhol. 

Em 1995 começa um segundo período de intensa expansão na América Latina, que permite 

que o negócio se desenvolva na Argentina, Brasil, Colômbia, México, Peru e Venezuela, 
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enquanto em simultâneo é dado um novo impulso aos negócios já existentes no Chile, em 

Porto Rico e no Uruguai. 

Em Janeiro de 1999, o Banco Santander e o Banco Central Hispano protagonizam a primeira 

grande fusão bancária na Europa do euro. Nasce assim a maior entidade financeira de 

Espanha, e líder na Ibero-América. Posteriormente, o Banco adquire em Portugal os grupos 

financeiros Totta e Açores, e Crédito Predial Português. 

 A partir do ano 2000, são integrados no Grupo o Banespa, do Brasil, o Grupo Serfín, do 

México, e o Banco Santiago, do Chile. Deste modo, consolida-se a posição do Grupo 

enquanto mais importante franquia financeira da América Latina. 

No ano 2003, o Grupo constitui o Santander Consumer, ao integrar o alemão CC-Bank, a 

italiana Finconsumo, a Hispamer em Espanha e outras empresas do Grupo. Esta nova franquia 

de banca de consumo está presente hoje em 12 países europeus (Espanha, Reino Unido, 

Portugal, Itália, Alemanha, Holanda, Polónia, República Checa, Áustria, Hungria, Noruega e 

Suécia), nos Estados Unidos, através da Drive Finance e recentemente conseguiu chegar a 

acordo para iniciar a operação na América Latina, no Chile. 

Em Abril de 2004, procedeu-se à transferência dos serviços centrais em Madrid para a nova 

Sede Corporativa, a Cidade Santander, na qual trabalham actualmente 6800 profissionais. 

Nesse mesmo ano, em Novembro, ocorre outro marco relevante: a incorporação no Grupo do 

Abbey, o sexto mais importante banco do Reino Unido. 

Em 2005, o Santander obtém um acordo para a aquisição de uma participação de 19,8% do 

Sovereign Bancorp, o 18º mais importante banco dos Estados Unidos. 

Em 2006, o Santander obtém resultados recordistas no valor de 7.596 milhões de euros, os 

maiores obtidos por qualquer empresa espanhola, e impulsiona um forte investimento na 

banca, direccionado aos clientes e à melhoria da qualidade dos serviços. 

Em 2007, o Santander celebra o seu 150º aniversário, sendo o décimo segundo banco do 

mundo por capitalização bolsista, o sétimo em lucros e a entidade com a maior rede de 

distribuição retalhista do mundo ocidental: 10.852 agências. 
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Em 2008 foram incorporados o Alliance & Leicester e o Bradford & Bingley, o que levou o 

Santander a atingir o valor de 1300 agências no país e a converter-se no terceiro banco do 

Reino Unido por depósitos. Com 8876 milhões de euros em lucros, o Santander converte-se 

no terceiro banco do mundo por resultados. 

Em 2009, o Santander entra no negócio da banca comercial nos EUA, com a aquisição do 

Sovereign, que conta com 722 agências no nordeste dos EUA. 

 

1.3. A Marca Santander
4
 

A preocupação do projecto de uma imagem prestigiada, quer da sua empresa quer de si 

mesmo, tornou-se uma constante no dia-a-dia dos gestores modernos. Nunca se falou tanto na 

imagem empresarial, campanha de imagem, capital-imagens ou gabinetes de imagem como 

durante a últimas década nos países industrializados. (Lampreia, J. Martins,1998: 41) 

A marca Santander atrai a identidade do Grupo, expressa a sua cultura corporativa, o seu 

posicionamento internacional e a sua forte identidade em todo o mundo. 

A gestão da marca é única no Grupo e reforça o posicionamento do Banco em todos os 

mercados nos quais o Santander está presente, sempre com objetivo de longo prazo. O 

Santander é hoje uma marca líder, forte e atractiva, que está posicionada entre as 100 

melhores marcas globais. 

A marca Santander significa um compromisso com cada um dos seus públicos: clientes, 

accionistas, funcionários e a sociedade. A sua identidade visual é composta por três 

elementos: a chama, a cor vermelha e o nome, Santander.   

O símbolo do Banco invoca o “S” de Santander, que em movimento se converte em chama e 

transmite luz, liderança e calor. A base oval sustenta a chama dotando-a de estabilidade e 

solidez. A cor vermelha representa liderança, fortaleza, energia, determinação e paixão. O 

nome representa a origem e a trajetória do Banco. 

                                                           
4
 Adaptado do sítio www.santander.com 
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“O valor das ideias” é a mensagem que acompanha sempre a marca Santander, e resume a 

filosofia e forma de estar do Banco.  

 

 

                                       

                     Figura nº2 – Logótipo Santander Totta 

         Fonte: www.santandertotta.pt 

 

 

Em 2009 conclui-se o “Plano de Imagen e Marca 2006-2009” cujo principal objectivo era 

consolidar o Banco entre as 10 primeiras marcas financeiras do mundo. Hoje, está 

posicionada entre as três primeiras marcas segundo o ranking do Brand Finance. 

No Reino Unido, em Janeiro de 2010, mais de 1000 agências Abbey e Bradford & Bingley 

alteraram as suas marcas para a marca Santander, ao que se seguiram as 254 agências da 

Alliance & Leicester ao longo do ano. Os estudos demonstram que o conhecimento da marca 

Santander no Reino Unido aumentou oito vezes nos últimos três anos e que, actualmente, o 

mercado britânico reconhece a marca Santander como uma identidade de referência no sector.  

“No contexto da estrateégia de um Banco moderno, apostado em descodificar o futuro, as 

decisões de marketing assumem uma preocupação central” ( Gonçalves, 1997) 

 

No Brasil, depois da incorporação do Banco Real no Grupo, realizou-se um grande esforço de 

integração em matéria de cultura desportiva, de tecnologia e de negócios, que se verificou 

com a implementação da marca Santander em todas as agências do Grupo no país em 2010. 

 

 

 

http://www.santandertotta.pt/
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Nos Estados Unidos, posteriormente à aquisição do Sovereign, levou-se a cabo um plano de 

dualidade de marcas em que convivem as marcas Santander e Sovereign sob a mensagem 

“The Bright Union” (A União Brilhante) 

 

 

 

     Figura nº 3 –  Logótipo Sovereign/Santander 

                        Fonte: www.sovereignbank.com 

 

 

O Santander conta com um modelo de gestão corporativo de marketing que garante que todas 

as actividades de marketing do Grupo sejam consistentes e possam criar valor.  

Este modelo apoia-se na comissão estratégica de marketing corporativo presidido pelo 

conselheiro delegado do Banco Santander, cujo objectivo é analisar a coerência da estratégia e 

posicionamento de marketing do Banco a nível global.  

 

O posicionamento de marketing pode definir-se como uma escolha estratégica que procura 

dar uma posição credível, diferente e atractiva a uma marca ou produto no seio do um 

mercado e na mente dos clientes. (Lindon, Denis, et al, 1999:154) 

 

Por outro lado, as comissões de sourcing
5
 e publicidade têm como objectivo aproveitar as 

sinergias do Banco para ajudar à construção da marca assegurando a melhor gestão dos 

custos de marketing com as prioridades orçamentais do Banco. 

 

 

 

                                                           
5
 Sourcing -  é uma prática em que parte do conjunto de produtos e serviços utilizados por uma empresa são 

providenciados por uma empresa externa, num relacionamento colaborativo e interdependente. 
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    1.1 Enquadramento Histórico 

Os bancos comerciais são a forma mais pura da instituição monetária podendo realizar toda s 

as operações monetárias e cambiais previstas na lei e criando meios de pagamento através da 

dação de crédito com base nos recursos obtidos em depósitos. (Marques, Walter 1991:52) 

O Banco Santander Totta é o resultado da união de dois dos mais antigos e prestigiados 

Bancos da Península Ibérica. 

O Santander entrou em Portugal em 1988, adquirindo uma pequena participação do Banco de 

Comércio e Indústria (BCI). Esta participação tornou-se maioritária em 1993. Nesse mesmo 

ano é criado o Banco Santander de Negócios Portugal. 

O Santander de Negócios acumulou, desde o seu ano de fundação, inúmeros prémios. Além 

de distinguido pela revista Euromoney
6
, durante sete anos consecutivos, como Melhor Banco 

Estrangeiro, o Santander de Negócios recebeu vários prémios nacionais e internacionais. 

Em Abril de 2000, o Grupo Santander adquiriu o Banco Totta, passando a deter cerca de 10% 

do mercado. Antecipando a conjuntura económica actual, o Banco lança o Plano Maestro 

onde foi definida uma estratégia coerente para os três anos seguintes. Optou-se pelo foco no 

negócio bancário e definiram-se metas rigorosas nos domínios da gestão de custos e, 

posteriormente, no aumento das receitas, tendo sempre por base a qualidade de serviço. 

 

Figura nº4 – Logótipo do Banco Totta 

Fonte: www.flagspot.net 

 

 

                                                           
6
 Euromoney - Empresa que tem como missão prestar serviços de consultoria financeira e fornecer soluções inovadoras e de 

elevada qualidade com o primordial objectivo de satisfazer as exigências do cliente superando as suas expectativas. 

http://www.flagspot.net/
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Neste período, para além de ter conseguido ganhar os mais prestigiados prémios relativos à 

actividade bancária, o Santander foi o primeiro grupo financeiro em Portugal a obter a 

certificação global de qualidade segundo a norma ISO 9001/2000
7
. 

Em 2004, o Banco inicia uma reorganização societária e jurídica. Todas as entidades 

bancárias comerciais que constituem o grupo em Portugal são fundidas numa só, permitindo 

uma organização mais flexível, ágil e preparada para os novos desafios; nasce o Santander 

Totta. 

O Santander Totta, com cerca de 2 milhões de clientes e mais de 700 balcões espalhados por 

todo o país detém, aproximadamente, 12% de quota no sistema bancário português. É o 

terceiro Banco privado em termos de activos e em 2008 foi o primeiro Banco em termos de 

resultados. 

 

1.2. Agência Santander Totta – Seia 

A Agência do Santander Totta – Seia situa-se na avenida Visconde Valongo relativamente 

próximo da Câmara Municipal de Seia e é a única Agência no concelho. 

 O concelho de Seia é constuído por um quadro administrativo composto por 29 frequesias e 

por 115 pequenas povoações, pertence ao Distrito da Guarda e tem cerca de 26 634 (2009) 

(www.ine.pt) . Seia, devido à sua localização privilegiada, é uma das entradas naturais para a  

Serra da Estrela e, por isso um centro turístico de grande interesse visitada anualmente por 

milhares de turistas. (www.cm-seia.pt)  

 

 

                                                           
7
 ISSO 9001/2000 - Sigla de International for Standardization Organization. Esta norma define requisitos para o sistema da 

qualidade, no intuito de permitir a organização fornecer, de forma consistente, produtos que vão de encontro às necessidades 

dos seus clientes e dos requisitos estatutários/regulamentares relevantes, dentro dos princípios da Organização Mundial do 

Comércio. 

http://www.ine.pt/
http://www.cm-seia.pt/
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Figura nº5 – Localização Santader Totta – Seia 

                   Fonte: www.google.pt 

 

O envelhecimento da população e o êxodo rural são fenómenos sociais dominantes no 

concelho de Seia, a Agência de Seia tem a obrigação de se adaptar a uma população 

predominantemente de terceira idade sem pondo em risco os seus objectivos.  

A agência Santander Totta – Seia é composta por oito elementos e é organizada segundo o 

organograma:  

 

Figura nº6 – Organograma da Agência  

Fonte: Elaboração Própria 

 

Gerente

(Dr. Alcino Marques)

Gestor de 
Particulares

(Isabel Peixoto)

Gestor de 
Particulares

(Cédric Borges)

Gestor de 
Particulares

(Joel Batista)

Gestor de Negócios

(Sandra Sequeira)

Assistente (Caixa)
José Póvoa

Assistente (Caixa)
Francisco Frias

Sub - Gerente

(Jorge Miranda)

http://www.google.pt/
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Um organograma é um figura que representa a estrutura formal da empresa, que nos  permite 

visualizar esquematizamente como é composta a organização. A sua principal funçao é 

apresentar de forma clara e hierárquica a organização como um todo. (Chiavenato, 1993:403) 

Esta Agência está inserida na zona comercial Norte 9, umas das 16 direcções comerciais  

existentes na zona norte, dirigida pela Directora Comercial Dra. Adelaide Costa. 

 

1.3. Análise SWOT 

A análise SWOT é uma das ferramentas de gestão para suporte ao planeamento estratégico. O 

termo SWOT é um acrônimo das palavras Strenghts (forças), Weaknesses (fraquezas), 

Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). A análise SWOT divide-se em duas 

partes: o ambiente externo à organização (oportunidades e ameaças) e o ambiente interno 

(pontos fortes e pontos fracos). O ambiente externo está totalmente fora do controle da 

organização, age de maneira homogénea sobre todas organizações que actuam no mesmo 

mercado e na mesma área e, desta forma, representam oportunidades ou ameaças iguais para 

todas, cuja probabilidade de impacto deve ser tratada por cada empresa separadamente. Por 

outro lado, o ambiente interno é aquele que pode ser controlado pela empresa e, portanto, é 

directamente sensível às estratégias formuladas pela organização. (Ansoff & McDonnell, 

1984:55) 

 

Pontos fortes Pontos fracos 

 Localização Geográfica; 

 Notoriedade junto do público; 

 Oferta de produtos diversificados; 

 Pessoal jovem qualificado; 

 Modernização do espaço; 

 

 Capital Estrangeiro (Espanhol); 

 Horário diário e semanal; 

 Pouca fidelização de clientes; 

 Elevado nível de stress; 
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Oportunidades Ameaças 

 Captação de clientes jovens 

 Investimento no Ensino Superior 

 Concessão de créditos e 

investimentos privados 

 

 Instabilidade económico-financeira 

do país 

 Concorrência 

 Aumento da taxa de desemprego 

Figura nº7 – Análise SWOT 

Fonte: Elaboração Própria 

 

1.4.  Produtos e Serviços do Santander Totta 

O Banco Santander Totta distingue-se pela sua capacidade de oferecer as melhores soluções 

aos seus clientes, tendo por base a inovação e a excelência ao nível de produtos e serviços. 

Na concepção tradicional, a empresa foi criada e organizada à volta do produto. Ao repensar a 

empresa na em função do consumidor, podemos concluir que é o consumidor que determina o 

que é uma empresa. (Lindon, Denis, 1999:204) 

O Santander Totta oferece um vasto conjunto de produtos e serviços para os diferentes 

sectores: particulares, empresas e instituições, garantindo um acompanhamento personalizado 

aconselhando os seus clientes sobre os produtos e serviços que melhor se ajustem às suas 

exigências financeiras. 

 

1.4.1 Contas Santander Totta 

A abertura de uma conta de depósito é uma operação bancária através da qual se inicia, na 

maioria das vezes, uma relação de negócio duradoura entre um cliente e uma instituição de 

crédito. 
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Os recursos das instituições de crédito não obstante a criação, nos últimos anos, de alguns 

novos instrumentos de captação, continuam a provir fundamentalmente dos depósitos. (José 

D. Fernandes, 1994:77) 

A constituição de uma conta à ordem, no Santander Totta, pode ser efetuada na moeda única 

europeia ou em divisa estrangeira, estes produtos estão acessíveis a todos os Clientes 

Particulares, Emigrantes e Não Residentes. 

 

 Contas à Ordem 

As contas à ordem do Santander Totta são o ponto de partida para aceder a todos os restantes 

produtos e serviços do Banco. As contas à ordem do Santander Totta permite ao cliente 

movimentar o seu saldo com toda a flexibilidade, através das operações e meios de 

movimentação disponíveis em caixas automáticas (ATM), no Superlinha, NetBanco e no 

Balcão. 

Para se proceder a uma abertura de conta à ordem, todos os titulares da conta deverão dirigir-

se a um balcão do Santander Totta de modo a preencher e a assinar a Ficha de Clientes – 

Particulares (Anexo II) e a Ficha de Produtos e Serviços (Anexo III), fazendo-se acompanhar 

dos seguintes documentos legais obrigatórios à abertura de uma conta: 

 

o Documento de Identificação - Válido com fotografia, do qual deve constar o 

nome, assinatura, naturalidade, data de nascimento, nacionalidade e filiação, 

emitido por autoridade pública competente.  

 

o Comprovativo de Morada - Exemplos: Cópia da carta de condução, ou 

Recibo de água, electricidade ou gás, ou, Recibo emitido por operadores de 

telecomunicações, ou Recibos emitidos por entidades prestadoras de serviços 

(seguros, empresas de leasing), ou então, nota de liquidação de IRS, ou 

documento oficial onde conste nome e morada completa. 
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o Comprovativo de Profissão - Exemplos: Recibo de ordenado, ou Cartão de 

Ordem Profissional a que o Cliente pertença, ou declaração da Entidade 

Patronal. 

 

o Comprovativo de Entidade Patronal - Exemplos: Recibo de ordenado, ou 

Declaração emitida pela Empresa, tal como a declaração anual de rendimentos 

para efeitos de IRS. 

 

 

 Conta Accionista 

A “Conta Accionista” é destinada para todos os clientes do segmento de particulares, com no 

mínimo 100 acções do Banco Santander. O Banco atribui aos clientes, detentores da conta, 

uma série de benefícios: 

o Isenção de Comissões e Despesas 

o Vantagens nos produtos de Crédito Habitação e Crédito Pessoal. 

o Oferta ao titular de ações do Banco Santander de Seguro de Acidentes Pessoais 

em caso de Morte ou Invalidez Permanente. 

o Suporte de custos de transferência das ações do Banco Santander de outras 

Instituições de Crédito para o Banco Santander Totta, com limite de 2% do 

valor das ações transferidas, até ao máximo de 200€ por Cliente. 

 

 Super Conta Ordenado Global 

A “Super Conta Ordenado Global” é uma modalidade de depósito à ordem, destinada 

exclusivamente a trabalhadores por conta de outrém, reformados ou pensionistas e 

profissionais liberais.  

Não exige um montante mínimo de abertura, porém, o ordenado domiciliado mínimo mensal 

para trabalhadores por conta de outrém e profissionais liberias é de 375€, e 300€ para os 

reformados e pensionistas. 
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Se o cliente deixar de domiciliar o ordenado ou se o valor da domiciliação de ordenado for  

durante 3 meses consecutivos inferior ao montante mínimo estabelecido, finda a manutenção 

desta conta e o saldo será transferido para a conta de depósitos à ordem base do Banco, que 

ficará sujeita aos termos e às condições praticadas pelo Banco. 

Nesta conta são aplicáveis facilidades de descoberto, sendo o limite do descoberto definido 

como percentagem do ordenado líquido mensal (para ordenados líquidos até 500 € é, no 

máximo, de 50%), com o limite máximo de 1.750 €. 

O Banco atribui, ao cliente detentor da conta, os seguintes benefícios: 

o Isenção de Comissões e Despesas 

o Vantagens nos produtos de Crédito Habitação, Crédito Pessoal e Seguros. 

 

 Super Conta Residentes no Estrangeiro 

A “Super Conta Residentes no Estrangeiro” é uma conta destinada unicamente para clientes 

residentes no estrangeiro. 

Os clientes dispõem de vários meios de movimentação da sua conta: cartões, cheques, 

transferências, ordens de pagamento, NetBanco e Banca Telefónica. 

Os benefícios para os Clientes detentores desta conta são: 

o Isenção de Comissões e Despesas 

o Vantagens nos produtos de Crédito Habitação, Crédito Pessoal e Seguros 

o Despesas de envio gratuitas 

o Anuidades gratuitas de dois cartões 

o Transferências nacionais gratuitas 
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 Conta Super Poupança Ídolos 

A “Conta Super Poupança” é uma conta de rendimento e poupança destinada à acumulação de 

poupanças. 

O montante máximo inicial para a primeira entrega é de 10 000€ e não contempla um mínimo 

para a sua constituição. O cliente poderá reforçar a sua conta com entregas mensais de 50€ 

mínimo e no máximo de 500€. 

 O máximo sujeito a remuneração não poderá exceder os 16 000€. O pagamento de juros ao 

cliente ocorre mensalmente sendo os juros incorporados no capital ou, se o cliente optar, 

poderá creditá-los na sua conta de depósito à ordem.  

 

1.4.2 Cartões de Crédito 

Os cartões de crédito constituem um meio de pagamento. Os bancos ao emitirem cartões de 

crédito a favor dos seus depositantes, responsabilizam-se pela regularização das dívidas por 

eles contraídas, até determinado montante, na esfera do consumo de bens duradouros, de 

serviços, etc. 

Os cartões de crédito são concedidos a pessoas idóneas, mediante análise de informações 

recolhidas (vencimentos, rendimentos, saldos médios, etc.). Os seus utentes podem, portanto, 

utilizá-los até uma quantia limite, estabelecida pela entidade emissora, de acordo com essas 

informações. 

O contrato celebrado entre a entidade emissora do cartão e o comerciante, estabelece também 

um limite de transacção que não pode ser excedido. Mediante esse contrato, o comerciante 

paga àquela uma comissão, incidente sobre o valor facturado com base neste meio de 

pagamento. (Jorge Landeiro de Vaz, 1999:136)  

O Santander Totta proporciona aos seus clientes um conjunto diversos de cartões de créditos 

que mais se adaptam às suas necessidades.  
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1.4.3 Serviços Santander Totta 

 

 Mobile Banking 

O “Mobile Banking” é um serviço para Clientes particulares que permite ao Cliente ir ao 

Banco, sempre que quiser, ao ritmo do seu dia-a-dia e em especial nos dias em que não dispõe 

de tempo. 

Este serviço permite ao cliente consultar os saldos das suas contas, carregar telemóveis, pagar 

a factura de electricidade e muitas outras operações do seu dia-a-dia através de um  PDA
8
 ou 

qualquer dispositivo móvel equipado com WAP 1.1
9
 

O Mobile Banking proporciona ao cliente realizar um vasto leque de operações: 

o Consulta de saldos e movimentos 

o Consulta de NIB/IBAN/BIC 

o Transferências 

o Pagamentos de serviços 

o Requisição de cheques 

o Activação de cartões 

o Pagamento de cartões de crédito 

o Carregamento do cartão pré-pago 

o Consulta do saldo do cartão de crédito 

o Carragemento de telemóveis 

 

 Santander Totta Netbanco 

O Netbanco é um serviço de Homebanking do Santander Totta na Internet. Trata-se de uma 

área reservada exclusivamente a clientes particulares Santander Totta na qual poderá efectuar 

                                                           
8
 PDA - Personal digital assistants,  assistente pessoal digital , é um computador de dimensões reduzidas. 

9
 WAP -  sigla para Wireless Application Protocol; em português, Protocolo para Aplicações sem Fio é um 

padrão internacional para aplicações que utilizam comunicações de dados digitais sem fio 
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as suas operações bancárias com o máximo de comodidade, sem ter de se deslocar ao balcão. 

Para aderir basta ter um computador com ligação à Internet e aceder ao portal 

www.santandertotta.pt. 

 

 

 O cliente, ao aderir ao Netbanco, poderá efectuar um vasto conjunto de operações, consultar 

as suas contas, os seus empréstimos, efectuar transferências, entre outras.  

 

 Superlinha 

A “SuperLinha” é um serviço de Banca Telefónica, que permite ao cliente aceder às suas 

contas no Banco, com toda a comodidade e segurança, bem como obter informações sobre os 

produtos e serviços do Banco Santander Totta. 

Este serviço permitirá ao cliente um fácil acesso, basta um simples telefonema para poder 

gerir os seus assuntos bancários. A segurança e a confidencialidade do acesso é garantida, o 

acesso à SuperLinha tem por base um sistema de códigos de acesso, equivalentes à sua 

assinatura e, como tal, pessoais e intransmissíveis. 

 

1.4.4 Créditos Santander Totta 

 

 Crédito Santander Totta 

O crédito é uma operação em que uma instituição de crédito entrega fundos a um cliente ou 

assume o compromisso do bom cumprimento de uma obrigação de um cliente, 

comprometendo-se este a reembolsar à instituição os fundos entregues e respectivos juros e 

comissões em data previamente acordada entre as partes.  

O Banco compromete-se a manter, durante determinado tempo, um tecto financeiro 

disponível, para ser utilizado pelo beneficiário da abertura do crédito. 

 

http://www.santandertotta.pt/
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 Crédito Pessoal 

O capital é colocado à disposição do devedor para que ele faça uso do valor livremente e por 

isso é chamado de crédito pessoal. 

O crédito pessoal tem como destino a aquisição de bens de consumo, ou outros fins diversos 

como férias, viagens, obras em casa, formação e educação, compra de mobiliário, saúde ou 

equipamento informático e electrónico. (Vaz, Jorge Landeiro, 1999:42) 

O Santander Totta disponibiliza três modalidades de Crédito Pessoal: 

o Crédito Pessoal 

o Crédito Liquidez 

o Crédito Pessoal Soluções Integradas 

  

 

 Crédito Habitação 

O crédito à habitação é um contrato de empréstimo da instituição de crédito ao cliente, por um 

período de tempo previamente estabelecido e que pode ser utilizado para aquisição, 

construção e realização de obras em habitação própria permanente, secundária ou para 

arrendamento, bem como para aquisição de terrenos para construção de habitação própria. 

(www.ocreditohabitacao.com) 

O Santander Totta oferece diversas opções de Crédito Habitação:  

o Super Crédito Habitação Taxa Variável 

o Crédito Habitação Super Tranquilo 

o Crédito Habitação Valor Residual 

o Crédito Habitação Valor Residual Plus 

http://www.blogdicas.com.br/o-que-e-credito-pessoal/
http://www.portal-financeiro.com/index.php?selected_option=credito-pessoal
http://www.ocreditohabitacao.com/
http://www.santandertotta.pt/pagina/content/0,1792,1081_27064_1_1_1061_4_0,00.html
http://www.santandertotta.pt/pagina/content/0,1792,1081_27067_1_1_1061_4_0,00.html
http://www.santandertotta.pt/pagina/content/0,1792,1081_27080_1_1_1061_4_0,00.html
http://www.santandertotta.pt/pagina/content/0,1792,1081_27080_1_1_1061_4_0,00.html


 
 

 

25 
 

o Solução Troca de Casa 

o Crédito Sinal 

o Crédito Terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santandertotta.pt/pagina/indice/0,,1068_1_1,00.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS  
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1.1. Sistema Informático 

A primeira semana de estágio foi, essencialmente, dedicada ao conhecimento e ao 

funcionamento do sistema informático (Terminal Financeiro). É uma ferramenta essencial 

para se realizar qualquer tipo de acção no âmbito da actividade da instituição. 

O sistema informático permite em termo real e útil um conjunto de acções como; consulta de 

movimentos de conta e a relação do cliente com o Banco do cliente, transferências, cálculo de 

juros, simulações, análise de investimentos, vinculação de clientes, requisição de cheques, 

requisição de cartões de crédito, emissão de documentos, extratos financeiros, aplicações 

financeiras, pagamentos de salários e encargos, ligações entre e com o sistema bancário. 

 

1.2. Contacto Telefónico 

O atendimento telefónico foi a tarefa que mais realizei durante o período de estágio, visto ser 

um meio de comunicação bastante usado entre o cliente e a Agência.  

Quando efectuava ou recebia uma chamada, de imediato, fazia a apresentação da Agência, 

saudava o cliente com simpatia e identificava-me (Ex: Santander Totta Seia, Bom Dia, fala o 

Mickael Figueiredo”). 

A maioria das chamadas telefónicas recebidas eram atendidas por mim, porém grande parte 

dessas chamadas eram dirigidas aos gestores particulares, eu reencaminhava a ligação para o 

colega solicitado pelo cliente, ou caso o colega se encontrasse ocupado, registava o nome e o 

contacto telefónico do cliente para que mais tarde fosse contactado. 

Frequentemente e a pedido da administração, efectuava chamadas telefónicas para clientes em 

virtude de o saldo das respectivas contas não terem provisão suficiente para pagamento da 
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anuidade do cartão de crédito, ou em que se verificassem situações de contas à ordem a 

descoberto . 

 

 

 

No contacto telefónico com os clientes mostrava sempre disponibilidade, tentando ser o mais 

claro e conciso possível no esclarecimento do assunto, sempre de uma forma simpática e 

respeitosa, sugerindo a alguns e nalguns casos uma deslocação ao Balcão para uma análise 

pessoal e directa da situação. 

 

1.3.  Arquivo 

O arquivo é um conjunto de documentos, produzidos pelo Banco no decurso da sua 

actividade, que contêm informações úteis e que são guardados de uma forma organizada para 

serem recuperados com facilidade. 

A organização do arquivo foi uma função que me foi atribuída ao longo do estágio. 

 

1.4.  Atendimento ao Público 

Quanto ao atendimento ao público, importa referir que a estrutura física do atendimento ao 

mesmo na zona de entrada delimitada fisicamente permitindo privacidade e bem estar ao 

cliente, sendo um espaço arrumado, cuidado denotando organização e responsabilidade. 

As tarefas por que era responsável consistiam na recepção de valores financeiros para 

depósitos, requisição de cheques, pagamentos de serviços diversos, informação escritas e 

verbais quanto a elemento identificadores das suas contas e títulos de crédito. 

Aquando da maior afluência de clientes ao Balcão a minha tarefa consistia em inquiri-los  

A atitude profissional que assumi foi sempre de cordialidade, respeito e humanismo, o que 

gerou empatia recíproca sem qualquer atrito ou reclamação na função exercida. 
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No que respeita à imagem profissional, observei as indicações/sugestões da administração 

quer em termos de visual próprio quer em termos de vestuário, bem como na entrega de  

 

 

documentos escritos sobre os produtos disponíveis no Banco, pequenas lembranças e cartões 

de identificação contribuindo assim para a boa imagem da instituição financeira no mercado. 

 

1.5.  Correspondência 

O Santander Totta dispõe de dois tipos de correspondência: a externa e a interna. A 

correspondência externa é aquela que é proveniente e destinada a clientes ou a outras 

entidades externas ao Santander Totta, a correspondência interna é todo o correio 

recepcionado e extraído a outros Balcões ou Agências do Grupo Santander Totta.  

Uma das tarefas  proposta foi o desenvolver de contactos escritos, em virtude de outros, 

designadamente telefónicos não terem tido resultado por falta de atendimento, bem como da 

ausência do contacto pessoal do cliente com o banco.  

Outra função a desenvolver consistiu no envio rápido de cartões de débito e crédito para os 

clientes a fim de estes poderem usufruir no menor espaço de tempo das vantagens permitidas 

pelos mesmos, bem como documentos escritos a fim de serem assinados pelos clientes 

residentes fora de área, designadamente no estrangeiro, contribuindo assim para que os actos 

do interesse dos clientes pudessem ter andamento célere. 

 

1.6. Abertura de Contas 

Como referido anteriormente, a abertura de uma conta de depósito é o primeiro passo para 

uma relação duradoura entre o Banco e o cliente. 
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Numa primeira fase é introduzido no sistema informático todas as informações necessárias do 

cliente para se proceder à abertura da conta. De seguida, é necessário digititalizar todos os 

documentos úteis para o procedimento e enviá-los para o Centro de Operações  

 

 

 

Administrativas (COA
10

). Posteriormente verifica-se no sistema informático se existe algum 

tipo de incidências em relação à abertura de conta e procede-se à sua resolução. 

 

1.7.  Vinculação de Clientes  

A vinculação de clientes à instituição pela atribuição de pontos na subscrição de produtos 

diversos é muito valorizado pela administração sendo que no período de estágio era um dos 

objectivos a atingir. 

Esta situação, vinculação de clientes, é de importância primordial para a instituição já que a 

mesma representa estabilidade de clientela e consequentemente da actividade financeiras 

sendo que a mesma é demorada e implica uma explicação detalhada dos produtos ao cliente. 

O objectivo proposto foi plenamente atingido, levando os clientes a aderir a diversos 

produtos, nomeadamente e maioritariamente ao serviço NetBanco. 

 

1.8.  Apoio de Decisões da Gerência 

                                                           
10

 COA – O seu objectivo resume-se a resolução de manifestações de clientes, actua proactivamente na resolução 

das pequenas incidências aumentando a eficácia da sua resolução. 
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A fim de permitir à administração decisões mais rápidas e atempadas preenchi documentos 

diversos com elementos precisos e actuais encaminhando-os nos processos a submeter à 

decisão da gerência. 

 

 

 

 

1.9.  Remedy 

Remedy é uma ferramenta utilizada para solucionar qualquer tipo de assunto através da 

intranet. O departamento responsável apresenta uma solução, com maior ou menor rapidez, 

dependendo do grau de importância do assunto em causa. 

 

Utilizei esta ferramenta essencialmente para efectuar pedidos de cancelamento de cartões. 

Os remedys devem ter anexada a instrução para a concretização da acção. O documento 

original fica arquivado no balcão. 

 

1.10.  Reuniões Semanais 

Todas as segundas-feiras eram realizadas as reuniões semanais que consistiam em planear a 

actividade comercial, comprometer a equipa a realizar os objectivos definidos durante a 

semana de trabalho. 

Durante o período de estágio estive presente em todas as reuniões semanais onde também me 

eram atribuídas tarefas específicas para ajudar a alcançar os objectivos propostos pela 

Direcção Comercial. 
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Reflexão Final 

Quando iniciei o estágio curricular tinha consciência que a minha margem de acção, numa 

instituição tão importante como o Santander Totta, seria limitada e o meu principal objectivo 

seria absorver informações e observar as metodologias de trabalho. 

 Os conhecimento adquiridos, durante o meu percurso académico, foram indispensáveis para 

o êxito do meu estágio, mas o mais importante é a formação pessoal ao longo da vida, é 

essencial procurar sempre o conhecimento, a versatilidade e a vontade de trabalhar. 

As unidades curriculares de comunicação ajudaram-me a ultrapassar vários obstáculos no que 

diz respeito ao contacto directo com os clientes. Outras, como  Relações Económicas 

Internacionais, Economia, Contabilidade, Gestão Bancária e Seguradoras, Marketing e 

Publicidade foram essenciais para a realização das actividades propostas. 

Estar inserido num grupo de trabalho, onde a competitividade, a pressão e o rigor são 

princípios fundamentais para o sucesso da instituição, representou uma experiência muito 

enriquecedora no campo profissional.    

O estágio curricular foi muito importante, pois tive a oportunidade de passar para a prática 

todos os conhecimentos adquiridos, foi uma experiência gratificante que me mostrou a 

realidade de uma área tão importante na nossa sociedade como é a Banca. 

Concluo assim, mais uma etapa importante da minha vida que me permitirá olhar de forma 

positiva os vários obstáculos que me irão surgir ao longo da minha carreira profissional. 

Reconheço assim, que será difícil mas com determinação e força de vontade tudo se pode 

conseguir. 
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Designação / Designation DO Particulares. / Current Account – Individuals. 

Condições de acesso / 
Terms of access 

Clientes Particulares. / Individual Customers. 

Modalidade / Modality Depósitos à Ordem. / Current Accounts. 

Meios de movimentação / 
Transactions channels 

A conta DO é movimentada a débito e/ou crédito através de ordens de transferência 
dadas no Balcão ou através do NetBanco ou Banca Telefónica, ou via ATM, podendo 
ainda ser movimentada por cheque caso tenha sido celebrada a respectiva convenção 
entre o Banco e o Cliente. / Debits and/or credits may be made to the current account by 
means of bank transfer orders, submitted to the Branch or via the NetBanco or Telephone 
Banking services, or via ATM, and also via cheques if the respective agreement has been 
signed between the Bank and the Customer. 

Moeda / Currency Euro. 

Montante / Amount Sem mínimo de abertura. / There is no minimum amount for opening the account. 

Taxa de remuneração / 
Remuneration Rate 

Não remunerada. / Not remunerated. 

Cálculo de juros / 
Calculation of interest 

Não aplicável. / Not applicable. 

Pagamento de juros / 
Payment of interest 

Não aplicável. / Not applicable. 

Regime fiscal / Tax regime Não aplicável. / Not applicable. 

Comissões e despesas / 
Commissions and 
expenses 

Preçário actual de comissões e despesas associadas à conta / Current price list of 
commissions and expenses associated to the account : 
 

Despesas de Manutenção / Maintenance expenses: 

Saldo Médio Trimestral Recursos inferior a 1.500 € - 15,70 € + I. Selo; / 
Average Quarterly Balance of Resources lower than 1.500 € - 15,70 € + Stamp Duty; 

Saldo Médio Trimestral Recursos entre 1.500 € e 2.000 € - 14,54 € + I. Selo; /  
Average Quarterly Balance of Resources between 1.500 € and 2.000 €  - 14,54 € + 
Stamp Duty; 

Saldo Médio Trimestral Recursos entre 2.000 € e 3.000 € - 12,44 € + I. Selo; /  
Average Quarterly Balance of Resources between 2.000 € and 3.000 €  - 12,44 € + 
Stamp Duty; 

Saldo Médio Trimestral Recursos entre 3.000 € e 3.500 € - 7,82 € + I. Selo; /  
Average Quarterly Balance of Resources between 3.000 € and 3.500 €  -  7,82 € + Stamp 
Duty; 

Saldo Médio Trimestral Recursos superior a 3.500 € - Isento; /  
Average Quarterly Balance of Resources higher than 3.500 € - Exempt. 

 

Extractos, Saldos ou Outra Documentação: / 
Statements, Balances or Other Documentation: 

Extracto Diário – 1,95 € + I. Selo / 
Daily Statement – 1,95 + Stamp Duty; 

Extracto de Dois em Dois Dias – 1,70 € + I. Selo / 
Statement once every 2 days – 1,70 € + Stamp Duty; 

Extracto de Três em Três Dias – 1,47 € + I. Selo; /  
Statement once every 3 days –1,47 € + Stamp Duty; 
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Extracto Semanal - 1,21 € + I. Selo; /  
Weekly Statement – 1,21 € + Stamp Duty; 

Extracto Quinzenal – 0,62 € + I. Selo; / 
Fortnightly Statement – 0,62 € + Stamp Duty; 

Pedidos de Extractos ou Saldos ao Balcão – 3,41 € + I. Selo; / 
Requests for Statements or Balances from the Branch – 3,41 € + Stamp Duty; 

Extractos de Escalas de Juros – 62,66 € + I. Selo; / 
Statements of Levels of Interest – 62,66 € + Stamp Duty; 

Extracto por Fax + Despesas Comunicação – 6,33 € + IVA / 
Statement via Fax + Communication Expenses – 6,33 € + VAT; 

Pedido de Reedição de Extractos (2ª via) – 12,54 € + IVA (por extracto); / 
Request for Re-issue of Statements (2nd copy) – 12,54 € + VAT (per statement); 

Extractos em Disquete – 9,98 € + I. Selo; / 
Statements in Diskette – 9,98 € + Stamp Duty; 

Extractos Magnéticos – 9,98 € + I. Selo; / 
Magnetic Statements – 9,98 € + Stamp Duty; 

Comissão Alteração Titulares de Conta – 6,33 € + I. Selo. / 
Commission for Alteration of Accountholders –6,33 € + Stamp Duty. 
 
Serão aplicáveis as comissões e despesas que antecedem se outras não forem 
aplicáveis à Conta de Depósitos à Ordem na data da respectiva cobrança as quais se 
encontrem afixadas no Preçário do Banco devidamente publicitado em todos os seus 
Balcões, nos termos do Aviso 8/2009 do Banco de Portugal. / The previous commissions 
and expenses shall apply to the Current Account provided another rate did not apply on 
the date of respective settlement, as set out in the Bank's price list, duly published at all 
its branches in accordance with Notice 8/2009 of the Bank of Portugal.  

Facilidades de descoberto / 
Overdraft facilities 

Não aplicável. / Not applicable. 

Ultrapassagem de crédito / 
Exceeding credit limits 

A utilização de fundos que excedam o saldo da conta depende da aceitação do Banco. 
Caso o Banco aceite o saque ou pagamento a descoberto, são aplicáveis ao saldo 
devedor as condições seguintes / Use of resources in excess of the account balance 
depends upon prior approval from the Bank. In the event that the Bank accepts a 
drawdown or overdraft payment, the following terms shall apply to the balance owed (1): 
 

TAN – 26.75%; /(TAN = Annual Nominal Rate); 

Comissão de Crédito Não Pré Contratualizado – 9,75€ + IS por entrada em descoberto. / 
Commission on Credit that has not been previously contracted – 9,75€ + stamp duty for 
entering into an overdraft position. 

O pagamento dos juros e da comissão ocorre mensalmente. / Interest and commissions 
shall be paid on a monthly basis. 

O crédito utilizado será reembolsado no dia da utilização. / The credit used will be 
reimbursed on the day of use. 

Outras condições / Other 
conditions 

Não aplicável. / Not applicable. 

Fundo de Garantia de 
Depósitos / Deposits 
Guarantee Fund 

Os depósitos constituídos no Banco Santander Totta beneficiam da garantia de 
reembolso prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos sempre que ocorra a 
indisponibilidade nos depósitos por razões directamente relacionadas com a sua situação 
financeira. / Deposits held at Banco Santander Totta benefit from a reimbursements 
guarantee, provided by the Deposits Guarantee Fund whenever there is non-availability of 
deposits due to reasons directly related to its financial situation. 

O Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso até ao valor máximo de 100.000 
euros por cada depositante. No cálculo do valor dos depósitos de cada depositante. 
Considera-se o valor do conjunto das contas de depósito na data em que se verificou a 
indisponibilidade de pagamento. Incluindo os juros e para o saldo dos depósitos em 
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moeda estrangeira, convertendo em euros, ao câmbio da referida data. / The Deposits 
Guarantee Fund guarantees reimbursement up to the maximum amount of 100.000 euros 
for each entity making deposits. In calculation of the amount of deposits held by each 
entity, consideration shall be made of the value of all deposit accounts held on the date 
on which non-availability of payments is verified, including interest and the balance of 
deposits held, in foreign currency, converted into euros at the exchange rate prevailing on 
the date in question. 

Para informações complementares consulte o endereço www.fgd.bportugal.pt. / Further 
information, please consult: www.fgd.bportugal.pt. 

Instituição depositária / 
Depositary Institution 

Banco Santander Totta. Rede de Balcões. SuperLinha: 707 21 24 24. 

Internet: http://www.santandertotta.pt. 

Validade das condições / 
Validity of terms Indeterminada. / Not determined.  

Disponibilizado previamente ao Cliente 
Provided beforehand to the Customer 

 

   

Assinatura do Cliente / Client Signature
(Conforme Ficha Assinaturas ou Documento Identificação / 

as in the Card Signature or Identity Document)) 

 Conferência Balcão / Branch Confirmation 
(Assinatura / Nº Empregado / Signature/Employee Nr.) 
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Designação Conta Accionista. 

Condições de acesso Todos os Clientes do segmento de particulares com, no mínimo, 100 acções do Banco 
Santander. 

Modalidade Depósitos à Ordem. 

Meios de movimentação Cartões, cheques, transferências, ordens de pagamento, NetBanco e Banca Telefónica. 

Moeda Euro. 

Montante Abertura: 0 €. 

Taxa de remuneração As importâncias que constituem saldo credor da “Conta Accionista”, são actualmente, 
remuneradas nos seguintes termos: 

 

Escalões TANB TANL (*) 

≤ 12.500 € 0.00% 0.00% 

> 12.500 € ≤  
25.000 € 

0.25% 0.20% 

> 25.000 €  0.50% 0,39% 

 (*) – considerando taxa de retenção na fonte de 21,5% 
 
Serão aplicáveis as Taxas de Remuneração que antecedem se outras não forem 
aplicáveis à “Conta Accionista” na data do pagamento da remuneração do saldo e se 
encontrarem afixadas no Preçário do Banco devidamente publicitado em todos os seus 
Balcões, nos termos do Aviso 8/2009 do Banco de Portugal. 
 

TANB – Taxa anual nominal bruta. 
TANL – Taxa anual nominal líquida. 

Cálculo de juros A convenção para o cálculo dos juros é Act/360, sem arredondamento e com base no 
saldo diário. 

Pagamento de juros O pagamento de juros ocorre mensalmente. 

Regime fiscal Os juros obtidos por pessoas singulares, residentes em território português, são tributados 
em IRS, por retenção na fonte, à taxa liberatória em vigor actualmente 21,5%, podendo, 
contudo, o titular optar pelo respectivo englobamento. Neste caso, a taxa efectiva de 
tributação dos juros depende do escalão de tributação a que o respectivo beneficiário 
estiver sujeito.  

Os juros obtidos por pessoas singulares não residentes são actualmente tributados 
também por retenção na fonte à taxa liberatória de 21,5%, excepto tratando-se de 
depósitos domiciliados na Sucursal Financeira Internacional da Madeira – SFI do BANCO 
SANTANDER TOTTA S.A., a qual não efectua qualquer retenção de impostos sobre juros 
pagos a Clientes não residentes, que tenham disponibilizado prova válida e actualizada 
desse seu estatuto, caso em que, e para efeitos fiscais, competirá ao Cliente o 
englobamento fiscal a que esteja sujeito nos termos da legislação aplicável. 

Não dispensa a consulta da legislação aplicável. 

Comissões e despesas  Preçário actual de comissões e despesas associadas à conta (1): 

 Despesas de Manutenção – Isento. 

Extractos, Saldos ou Outra Documentação: 

Extracto Diário – 1,86 € + I. Selo; 

Extracto de Dois em Dois Dias – 1,62 € + I. Selo; 

Extracto de Três em Três Dias – 1,40 € + I. Selo; 

Extracto Semanal – 1,16 € + I. Selo; 
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Extracto Quinzenal – 0,59 € + I. Selo; 

Pedidos de Extractos ou Saldos ao Balcão – 3,24 € + I. Selo; 

Extractos de Escalas de Juros – 59,67 € + I. Selo; 

Extracto por Fax + Despesas Comunicação – 6,03 € + I. Selo; 

Pedido de Reedição de Extractos (2ª via) – 11,94 € + I. Selo (por extracto); 

Extractos em Disquete – 9,50 € + I. Selo; 

Extractos Magnéticos – 9,50 € + I. Selo. 

 Comissão Alteração Titulares de Conta – 6,03 € + I. Selo. 

Facilidades de descoberto Por Domiciliação de Ordenado 

O limite do descoberto é definido como percentagem do ordenado líquido mensal (para 
ordenados líquidos até 500 € é, no máximo, de 50%), com o limite máximo de 3.500 €. 

O limite de crédito não pode variar positivamente em cada mês uma percentagem superior 
a 20% relativamente ao mês anterior. 

Considera-se o período mensal de ordenado os dias compreendidos entre os dias 7 de 
cada mês. O crédito utilizado será reembolsado no último dia do período mensal em que 
tenha sido utilizado e o limite do descoberto autorizado concedido nos termos dos 
números anteriores é ajustado mensalmente no último dia de cada período mensal, com 
base no valor do ordenado creditado nesse período, vigorando o valor assim determinado 
no período mensal seguinte. 

Por Saldo de Recursos 

O limite de descoberto autorizado máximo é igual a 50% do saldo pontual de recursos do 
Cliente (Passivo + Intermediação + Títulos) do dia anterior, excluindo a conta de depósitos 
à ordem, com limite máximo de 5.000 €. 

O crédito utilizado será reembolsado no dia seguinte ao da sua utilização e não poderá 
exceder o montante mencionado, podendo, em cada momento, ser utilizado até ao valor 
correspondente a metade do saldo pontual de Recursos do dia anterior. 

Taxa de Anual Nominal Bruta actual (1) 
 

 12% ao ano se o saldo pontual de Recursos do Cliente for igual ou superior a € 
5.000, e a que corresponde uma TAEG máxima de 13.22%; 

 17.5% ao ano se o saldo pontual de Recursos do Cliente for inferior a 5.000€, e a 
que corresponde uma TAEG máxima de 19.80%. 

Data de Pagamento de juros 

Os juros serão pagos mensalmente. 

Descoberto Autorizado Cumulativo 

O limite de descoberto autorizado pode ser cumulativo, de acordo com o saldo de recursos 
e ordenado, sendo o máximo de descoberto autorizado de 8.500 €.  

Os limites máximos de descoberto autorizado poderão ser alterados pelo Banco através 
de prévia comunicação escrita ao Cliente.  

A decisão de concessão de crédito nos termos apresentados será livremente tomada pelo 
Banco, que pode não o conceder ou conceder por valor inferior ao definido mediante a 
comunicação da sua decisão com pelo menos 30 dias de antecedência. 

Ultrapassagem de crédito A utilização de fundos que excedam o saldo da conta depende da aceitação do Banco. 
Caso o Banco aceite o saque ou pagamento a descoberto, são aplicáveis ao saldo 
devedor as condições seguintes (1): 

 

TAN – 26.75%; 

O crédito utilizado será reembolsado no dia da utilização. 

Comissão de Crédito Não Pré Contratualizado – 9,75€ + IS por entrada em descoberto. 

O pagamento dos juros e da comissão ocorre mensalmente. 
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Outras condições O Banco atribui ao Cliente detentor da conta, as seguintes benefícios: 

- Isenção de Comissões descritas no documento “Isenção de Comissões de Campanhas 
de Clientes”, disponível em todos os Balcões. 

 
- Vantagens nos produtos de Crédito Habitação, Crédito Pessoal. 
 
Seguros 
- Oferta ao Titular de acções do Banco Santander de Seguro de Acidentes Pessoais em 
caso de Morte ou Invalidez Permanente. O valor do seguro encontra-se indexado ao 
número de acções do Banco Santander, com o máximo de 120.000 acções. 
 
Custos de Transferência 

- Suporte de custos de transferência das acções do Banco Santander de outras 
Instituições de Crédito para o Banco Santander Totta, com limite de 2% do valor das 
acções transferidas, até ao máximo de 200€ por Cliente. 

Fundo de Garantia de 
Depósitos 

Os depósitos constituídos no Banco Santander Totta beneficiam da garantia de reembolso 
prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos sempre que ocorra a indisponibilidade nos 
depósitos por razões directamente relacionadas com a sua situação financeira. 

O Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso até ao valor máximo de 100.000 
euros por cada depositante. No cálculo do valor dos depósitos de cada depositante, 
considera-se o valor do conjunto das contas de depósito na data em que se verificou a 
indisponibilidade de pagamento, incluindo os juros e, para o saldo dos depósitos em 
moeda estrangeira, convertendo em euros, ao câmbio da referida data. 

Para informações complementares consulte o endereço www.fgd.bportugal.pt  

Instituição depositária Banco Santander Totta. Rede de Balcões. SuperLinha: 707 21 24 24. 

Internet: http://www.santandertotta.pt. 

Validade das condições A validade das condições encontra-se sujeita à comercialização do produto “Conta 
Accionista” pelo Banco. 

(1) O Banco goza do direito de futuramente alterar as condições definidas, divulgando-as no seu Preçário devidamente 
publicitado em todos os Balcões, nos termos do Aviso 8/2009 do Banco de Portugal. 

 

Disponibilizado previamente ao Cliente 

 

   
Assinatura do Cliente 

(Conforme Ficha de Assinaturas ou Documento de Identificação) 
 Conferência Balcão: 

(Assinatura / Nº Empregado) 
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Designação / 
Designation 

Super Conta Ordenado Global. 

Condições de acesso / 
Terms of access 

- Trabalhadores por conta de outrém / Employees; 

- Reformados / Pensionistas; Retired Citizens / Pensioners; 

- Profissionais Liberais/ ENI’s; Freelancers/ ENI’s. 

Modalidade / Modality Depósitos à Ordem / Current Accounts 

Meios de movimentação / 
Transactions channels 

Cartões, cheques, transferências, ordens de pagamento, NetBanco e Banca Telefónica. / 
Cards, cheques, transfers, payment orders, NetBanco and Telephone Banking 

Moeda / Currency Euro. 

Montante / Amount - Abertura: 0 €; / Opening: 0 €; 

 
- Ordenado domiciliado mínimo mensal (líquido) / Domiciled salary monthly minimum (net): 
 

375 € - Trabalhadores Activos por Conta de outrém/ Profissionais Liberais/ ENI’s; 
375 € - Employees/ Freelancers/ ENI’s; 
 
300€ - Pensionistas/ Reformados. 
300€ - Pensioners/ Retired Citizens. 
 

Se o Cliente deixar de domiciliar o ordenado ou se o valor da domiciliação de ordenado for 
durante 3 meses consecutivos inferior ao montante mínimo estipulado, cessa a manutenção 
desta conta e o saldo será transferido para a Conta de Depósitos à Ordem Base do Banco, 
que ficará sujeita aos termos e demais condições praticadas pelo Banco. / If the Customer 
ceases to domicile his salary in the account or if the amount of the domiciled salary is lower 
than the stipulated amount during 3 consecutive months, maintenance of this account will be 
terminated and the balance will be transferred to the Bank’s Base Current Account, that will 
be subject to the other terms and conditions practised by the Bank. 

Taxa de remuneração / 
Remuneration Rate 

As importâncias que constituem saldo credor da conta, são actualmente, remuneradas nos 
seguintes termos / The sums recorded as a positive balance in the account, are currently 
remunerated as follows: 
 

Escalões / 
Categories 

TANB TANL (*) 

≤ 12.500 € 0.00% 0.00% 
> 12.500 € ≤  

25.000 € 
0.25% 0.20% 

> 25.000 €  0.50% 0,39% 

(*) – considerando taxa de retenção na fonte de 21,5%/ considering a rate of retention of 
personal income tax at source of 21,5% 
 
Serão aplicáveis as Taxa de Remuneração que antecedem se outras não forem aplicáveis 
na data do pagamento da remuneração do saldo e se encontrarem afixadas no Preçário do 
Banco devidamente publicitado em todos os seus Balcões, nos termos do Aviso 8/2009 do 
Banco de Portugal. / The previous Remuneration Rates shall apply provided another rate did 
not apply on the date of the payment of interest on the balance, as set out in the Bank's 
price list, duly published at all its branches in accordance with Notice 8/2009 of the Bank of 
Portugal. 
 
TANB – Taxa anual nominal bruta / Gross annual nominal rate. 

TANL – Taxa anual nominal líquida. / Net annual nominal rate. 

Cálculo de juros / 
Calculation of interest 

A convenção para o cálculo dos juros é Act/360, sem arredondamento e com base no saldo 
diário. / The agreed formula for calculation of interest is Act/360, without rounding up, and on 
the basis of the daily balance. 
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Pagamento de juros / 
Payment of interest 

O pagamento de juros ocorre mensalmente. / Interest shall be paid on a monthly basis. 

Regime fiscal / Tax 
regime 

Os juros obtidos por pessoas singulares, residentes em território português, são tributados 
em IRS, por retenção na fonte, à taxa liberatória em vigor (actualmente 21,5%), podendo, 
contudo, o titular optar pelo respectivo englobamento. Neste caso, a taxa efectiva de 
tributação dos juros depende do escalão de tributação a que o respectivo beneficiário 
estiver sujeito. / Interest accrued by individuals who are residents in Portuguese territory 
shall have Personal Income Tax (IRS) retained at source, at the retention rate currently in 
force (21,5%). However the account holder may opt for the respective global appraisal of the 
amounts held. In this case, the effective tax rate on the interest earned will depend upon the 
income tax category to which the respective taxpayer is liable.  

Os juros obtidos por pessoas singulares não residentes são actualmente tributados também 
por retenção na fonte à taxa liberatória de 21,5%, excepto tratando-se de depósitos 
domiciliados na Sucursal Financeira Internacional da Madeira – SFI do BANCO 
SANTANDER TOTTA S.A., a qual não efectua qualquer retenção de impostos sobre juros 
pagos a Clientes não residentes, que tenham disponibilizado prova válida e actualizada 
desse seu estatuto, caso em que, e para efeitos fiscais, competirá ao Cliente o 
englobamento fiscal a que esteja sujeito nos termos da legislação aplicável. / The interest 
received by non-resident natural persons is currently taxed, with deduction at source, at 
21.5% legal rate, except for deposits domiciled in Financial Branch of Madeira – FBM of 
BANCO SANTANDER TOTTA S.A, where no deduction at source is made on interest paid 
to non-resident Clients who have produced a valid and updated evidence of that status, in 
which case and, for tax purposes, it will be incumbent on the Client to carry out the tax 
aggregation he is subject to under the provisions of the law.  

Não dispensa a consulta da legislação aplicável. / This information does not dispense with 
the need to consult the applicable legislation. 

Comissões e despesas / 
Commissions and 
expenses 

 

Preçário actual de comissões e despesas associadas à conta / 
Current price list of commissions and expenses associated to the account (1): 
 
Despesas de Manutenção– Isento / 
Maintenance expenses   - Exempt 
 
Comissão de Gestão: 0 € / mês até 30 Junho 2011. Decorrido esse prazo, 2,5 € / mês + 
I.Selo. 
Management Fee: 0 € / month Up to 30 of June 2011. After that date, 2,5 € / month + I. 
Seal. 
 
Extractos, Saldos ou Outra Documentação / 
Statements, Balances or Other Documentation: 

 
Extracto Diário – 1,86 € + I. Selo / 
Daily Statement – 1,86 € + Stamp Duty; 
 
Extracto de Dois em Dois Dias – 1,62 € + I. Selo / 
Statement once every 2 days – 1,62 € + Stamp Duty; 
 
Extracto de Três em Três Dias – 1,40 € + I. Selo / 
Statement once every 3 days – 1,40 € + Stamp Duty; 
 
Extracto Semanal – 1,16 € + I. Selo / 
Weekly Statement – 1,16 € + Stamp Duty; 
 
Extracto Quinzenal – 0,59 € + I. Selo / 
Fortnightly Statement – 0,59 € + Stamp Duty; 
 
Pedidos de Extractos ou Saldos ao Balcão – 3,24 € + I. Selo / 
Requests for Statements or Balances from the Branch – 3,24 € + Stamp Duty; 
 
Extractos de Escalas de Juros – 59,67 € + I. Selo / 
Statements of Levels of Interest – 59,67 € + Stamp Duty; 
 
Extracto por Fax + Despesas Comunicação – 6,03 € + I. Selo / 
Statement via Fax + Communication Expenses – 6,03 € + Stamp Duty; 
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Pedido de Reedição de Extractos (2ª via) – 11,94 € + I. Selo (por extracto) / 
Request for Re-issue of Statements (2nd copy) – 11,94 € + Stamp Duty (per statement); 
 
Extractos em Disquete – 9,50 € + I. Selo / 
Statements in Diskette – 9,50 € + Stamp Duty; 
 
Extractos Magnéticos – 9,50 € + I. Selo / 
Magnetic Statements – 9,50 € + Stamp Duty; 

 
Comissão Alteração Titulares de Conta – 6,03 € + I. Selo / 
Commission for Alteration of Accountholders – 6,03 € + Stamp Duty. 

Facilidades de 
descoberto / Overdraft 
facilities 

 

Por Domiciliação de Ordenado / By Domiciling the Salary  

O limite do descoberto é definido como percentagem do ordenado líquido mensal (para 
ordenados líquidos até 500 € é no máximo de 50%), com o limite máximo de 1.750 €. / The 
overdraft limit is defined as a percentage of the monthly net salary (for net salaries up to 500 
€ and up to a maximum of 50%), with a maximum limit of 1.750 €. 
 
O limite de crédito não pode variar positivamente em cada mês uma percentagem superior 
a 20% relativamente ao mês anterior. / The credit limit may not increase by more than 20% 
in relation to the previous month. 

Considera-se o período mensal de ordenado os dias compreendidos entre os dias 7 de 
cada mês. O crédito utilizado será reembolsado no último dia do período mensal em que 
tenha sido utilizado e o limite do descoberto autorizado concedido nos termos dos números 
anteriores é ajustado mensalmente no último dia de cada período mensal, com base no 
valor do ordenado creditado nesse período, vigorando o valor assim determinado no 
período mensal seguinte. / The monthly wage period is considered to comprise the days 
elapsing between the 7th of each month. The used credit shall be reimbursed on the last 
day of the monthly period when it was used and the limit of the authorized open credit, 
which has been granted according to the previous numbers is monthly adjusted at the last 
day of each monthly period, based on the amount of the wage credited on that period, and 
the value so calculated will apply to the following monthly period too. 

Por Saldo de Recursos / By Balance of Resources 

O limite de descoberto autorizado máximo é igual a 50% do saldo pontual de recursos do 
Cliente (Passivo + Intermediação + Títulos) do dia anterior, excluindo a conta de depósitos à 
ordem, com limite máximo de 2.500 €. / The maximum authorised overdraft limit is equal to 
50% of the one-off balance of the Customer’s Resources (Liabilities + Brokerage + 
Securities) from the previous day, excluding the Current Account, with a maximum limit of 
2.500 €. 
 
O crédito utilizado será reembolsado no dia seguinte ao da sua utilização e não poderá 
exceder o montante mencionado e podendo, em cada momento, ser utilizado até ao valor 
correspondente a metade do saldo pontual de Recursos do dia anterior. / The credit used 
will be reimbursed on the day after its use and may not exceed the above mentioned amount 
and may, at any time, be used, up to the amount corresponding to 50% of the one-off 
balance of the Customer’s Resources on the previous day. 
 

Taxa de Anual Nominal Bruta actual (1) / Current Gross Annual Nominal Rate (1) 

 
 9% ao ano se o saldo pontual de Recursos do Cliente for igual ou superior a € 5.000, e 

a que corresponde uma TAEG máxima de 9.77%; / 9% per year if the one-off balance 
of the Customer’s Resources is equal to or higher than € 5.000, which corresponds to a 
maximum TAEG of 9.77%; 

 
 17.5% ao ano se o saldo pontual de Recursos do Cliente for inferior a 5.000€, e a que 

corresponde uma TAEG máxima de 19.80%. / 17.5% per year if the one-off balance of 
the Customer’s Resources is lower than 5.000 €, which corresponds to a maximum 
TAEG of 19.80%. 
(TAEG = Annual Effective Global Rate). 
 

Cálculo de Juros e Data de Pagamento de Juros / Calculation of interest and 
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payment date of interest. 

 
A base de cálculo dos juros é Act/360. O saldo a descoberto vence juros mensalmente, 
contados diariamente sobre o saldo em dívida, às taxas acima referidas.Os juros serão 
pagos mensalmente. / The basis for the interest calculation is Act/360. The overdraft 
balance bears interest every month, counted on a daily basis on the balance of the 
outstanding debt at the above mentioned rates. Interest shall be paid on a monthly basis.  
 

Descoberto Autorizado Cumulativo / Cumulative authorised overdraft  

O limite* de descoberto autorizado pode ser cumulativo, de acordo com o saldo de recursos 
e ordenado, sendo o máximo de descoberto autorizado de 4.250 €. / The authorised 
overdraft limit* may be considered on a cumulative basis – in function of the balance of the 
resources and salary deposited, wherein the maximum authorised overdraft is 4.250 €.  
 
Os limites máximos de descoberto autorizado poderão ser alterados pelo Banco através de 
prévia comunicação escrita ao Cliente. / The authorised overdraft limits may be altered by 
the Bank by means of a prior written communication sent to the Customer.  
 

A decisão de concessão de crédito nos termos apresentados será livremente tomada pelo 
Banco, que pode não o conceder ou conceder por valor inferior ao definido mediante a 
comunicação da sua decisão com pelo menos 30 dias de antecedência. / The Bank is free 
to decide whether or not to grant credit under the terms specified herein, and may choose 
not to grant credit or only grant credit for an amount lower than that defined, by means of a 
written communication stating its decision, sent with at least 30 days prior notice. 

 

Ultrapassagem de 
crédito / Exceeding 
credit limits 

A utilização de fundos que excedam o saldo da conta depende da aceitação do Banco. 
Caso o Banco aceite o saque ou pagamento a descoberto, são aplicáveis ao saldo devedor 
as condições seguintes / Use of resources in excess of the account balance depends upon 
prior approval from the Bank. In the event that the Bank accepts a drawdown or overdraft 
payment, the following terms shall apply to the balance owed (1): 
 
TAN – 26.75%; (TAN = Annual Nominal Rate). 
 
O crédito utilizado será reembolsado no dia da utilização. / The credit used will be 
reimbursed on the day of use. 
 
Comissão de Crédito Não Pré Contratualizado – 9,75€+ IS por entrada em descoberto. / 
Commission on Credit that has not been previously contracted – 9,75€ + stamp duty for 
entering into an overdraft position. 
 

O pagamento dos juros e da comissão ocorre mensalmente. / Interest and commissions 
shall be paid on a monthly basis. 

Outras condições / Other 
conditions 

O Banco atribui ao Cliente detentor da conta, as seguintes benefícios / The Bank attributes 
the following benefits to the Customer holding an account: 

 
- Isenção de Comissões descritas no documento “Isenção de Comissões de Campanhas de 
Clientes”, disponível em todos os Balcões / Waiver Commissions document "Waiver 
Commissions Customer Campaigns," available in all branches; 
 

- Vantagens nos produtos Crédito Habitação, Crédito Pessoal e Seguros / Advantages in 
the Mortgage Credit, Personal Credit and Insurance products. 

Fundo de Garantia de 
Depósitos / Deposits 
Guarantee Fund 

 

Os depósitos constituídos no Banco Santander Totta beneficiam da garantia de reembolso 
prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos sempre que ocorra a indisponibilidade nos 
depósitos por razões directamente relacionadas com a sua situação financeira. / Deposits 
held at Banco Santander Totta benefit from a reimbursements guarantee, provided by the 
Deposits Guarantee Fund whenever there is non-availability of deposits due to reasons 
directly related to its financial situation. 
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O Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso até ao valor máximo de 100.000 
euros por cada depositante. No cálculo do valor dos depósitos de cada depositante, 
considera-se o valor do conjunto das contas de depósito na data em que se verificou a 
indisponibilidade de pagamento. Incluindo os juros e para o saldo dos depósitos em moeda 
estrangeira, convertendo em euros, ao câmbio da referida data. / The Deposits Guarantee 
Fund guarantees reimbursement up to the maximum amount of 100.000 euros for each 
entity making deposits. In calculation of the amount of deposits held by each entity, 
consideration shall be made of the value of all deposit accounts held on the date on which 
non-availability of payments is verified, including interest and the balance of deposits held, in 
foreign currency, converted into euros at the exchange rate prevailing on the date in 
question. 
 

Para informações complementares consulte o endereço www.fgd.bportugal.pt. / Further 
information, please consult: www.fgd.bportugal.pt 

Instituição depositária / 
Depositary Institution 

Banco Santander Totta. Rede de Balcões. SuperLinha: 707 21 24 24. 

(Atendimento: 24 horas, todos os dias; Personalizado das 08 às 23 horas)/(Available: 24 
hours, every day; User oriented from 08 a.m. to 11 p.m.) 

Internet: http://www.santandertotta.pt 

Validade das condições / 
Validity of terms 

 

A validade das condições encontra-se sujeita à comercialização do produto “Super Conta 
Ordenado Global” pelo Banco. / The validity of these terms is subject to commercialisation of 
the “Super Conta Ordenado Global” account by the Bank. 

 
(1) O Banco goza do direito de futuramente alterar as condições definidas, divulgando-as no seu Preçário devidamente 
publicitado em todos os Balcões, nos termos do Aviso 8/2009 do Banco de Portugal. / The Bank is entitled to alter the 
defined terms in the future and shall disclose them in its Price List duly publicised in all Branches, under the terms of 
Notice 8/2009 of the Bank de Portugal. 

 
Disponibilizado previamente ao Cliente 

Provided beforehand to the Customer 

 

   
Assinatura do Cliente / Client Signature

(Conforme Ficha Assinaturas ou Documento Identificação / 
as in the Card Signature or Identity Document)) 

 Conferência Balcão / Branch Confirmation 
(Assinatura / Nº Empregado / Signature/Employee Nr.) 
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Designação / Designation Super Conta Residentes no Estrangeiro. 

Condições de acesso / 
Terms of access 

Clientes Residentes no Estrangeiro / Customers - Residents Living Abroad. 

Modalidade / Modality Depósitos à Ordem / Current Accounts. 

Meios de movimentação / 
Transactions channels 

Cartões, cheques, transferências, ordens de pagamento, NetBanco e Banca Telefónica. / 
Cards, cheques, transfers, payment orders, NetBanco and Telephone Banking. 

Moeda / Currency Euro. 

Montante / Amount Abertura: 0 €; / Opening: 0 €; 

Taxa de remuneração / 
Remuneration Rate 

As importâncias que constituem saldo credor da conta “Super Conta Residentes no 
Estrangeiro”, são actualmente, remuneradas nos seguintes termos / The sums recorded as 
a positive balance in the account “Super Conta Residentes no Estrangeiro”, are currently 
remunerated as follows: 
 

Escalões / 
Categories 

TANB TANL (*) 

≤ 12.500 € 0.00% 0.00% 
> 12.500 € ≤  

25.000 € 
0.25% 0.20% 

> 25.000 € 0.50% 0,39% 

(*) – considerando taxa de retenção na fonte de 21,5% / considering a rate of retention of 
personal income tax at source of 21,5% 
 
Serão aplicáveis as Taxa de Remuneração que antecedem se outras não forem aplicáveis 
“Super Conta Residentes no Estrangeiro” na data do pagamento da remuneração do saldo 
e se encontrarem afixadas no Preçário do Banco devidamente publicitado em todos os 
seus Balcões, nos termos do Aviso 8/2009 do Banco de Portugal. / The previous 
Remuneration Rates shall apply to the “Super Account - For Clients Residing Abroad” 
provided another rate did not apply on the date of the payment of interest on the balance, 
as set out in the Bank's price list, duly published at all its branches in accordance with 
Notice 8/2009 of the Bank of Portugal. 
 
TANB – Taxa anual nominal bruta / Gross annual nominal rate. 
TANL – Taxa anual nominal líquida. / Net annual nominal rate. 

Cálculo de juros / 
Calculation of interest 

A convenção para o cálculo dos juros é Act/360, sem arredondamento e com base no 
saldo diário. / The agreed formula for calculation of interest is Act/360, without rounding up, 
and on the basis of the daily balance. 

Pagamento de juros / 
Payment of interest 

O pagamento de juros ocorre mensalmente. / Interest shall be paid on a monthly basis. 
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Regime fiscal / Tax 
regime 

Os juros obtidos por pessoas singulares, residentes em território português, são tributados 
em IRS, por retenção na fonte, à taxa liberatória em vigor actualmente 21,5%, podendo, 
contudo, o titular optar pelo respectivo englobamento. Neste caso, a taxa efectiva de 
tributação dos juros depende do escalão de tributação a que o respectivo beneficiário 
estiver sujeito. / Interest accrued by individuals who are residents in Portuguese territory 
shall have Personal Income Tax (IRS) retained at source, at the retention rate currently in 
force (21,5%). However the account holder may opt for the respective global appraisal of 
the amounts held. In this case, the effective tax rate on the interest earned will depend upon 
the income tax category to which the respective taxpayer is liable.  

Os juros obtidos por pessoas singulares não residentes são actualmente tributados 
também por retenção na fonte à taxa liberatória de 21,5%, excepto tratando-se de 
depósitos domiciliados na Sucursal Financeira Internacional da Madeira – SFI do BANCO 
SANTANDER TOTTA S.A., a qual não efectua qualquer retenção de impostos sobre juros 
pagos a Clientes não residentes, que tenham disponibilizado prova válida e actualizada 
desse seu estatuto, caso em que, e para efeitos fiscais, competirá ao Cliente o 
englobamento fiscal a que esteja sujeito nos termos da legislação aplicável. 

The interest received by non-resident natural persons is currently taxed, with deduction at 
source, at 21.5% legal rate, except for deposits domiciled in Financial Branch of Madeira – 
FBM of BANCO SANTANDER TOTTA S.A, where no deduction at source is made on 
interest paid to non-resident Clients who have produced a valid and updated evidence of 
that status, in which case and, for tax purposes, it will be incumbent on the Client to carry 
out the tax aggregation he is subject to under the provisions of the law.  

Não dispensa a consulta da legislação aplicável. / This information does not dispense with 
the need to consult the applicable legislation. 

Comissões e despesas / 
Commissions and 
expenses 

Preçário actual de comissões e despesas associadas à conta /  
Current price list of commissions and expenses associated to the account (1): 

Despesas de Manutenção: 
 
Saldo Médio Trimestral Recursos inferior a 1.500 € -15,70 € + I. Selo 
Saldo Médio Trimestral Recursos entre 1.500 € e 2.000 € - 14,54 € + I. Selo 
Saldo Médio Trimestral Recursos entre 2.000 € e 3.000 € - 12,44 € + I. Selo 
Saldo Médio Trimestral Recursos entre 3.000 € e 3.500 € - 7,82 € + I. Selo 
Saldo Médio Trimestral Recursos superior a 3.500 € - Isento 
 
Maintenance expenses: 
 
quarterly medium balance resources < 1.500 € - 15,70 € + Stamp Duty 
quarterly medium balance resources between 1.500 € and 2.000 € - 14,54 € + Stamp Duty 
quarterly medium balance resources between 2.000 € and 3.000 € - 12,44 € + Stamp Duty 
quarterly medium balance resources between 3.000 € and 3.500 € - 7,82 € + Stamp Duty 
quarterly medium balance resources > 3.500 € - free 

Extractos, Saldos ou Outra Documentação / 
Statements, Balances or Other Documentation: 

Extracto Diário – 1,95 € + I. Selo / 
Daily Statement – 1,95 + Stamp Duty; 

Extracto de Dois em Dois Dias – 1,70 € + I. Selo / 
Statement once every 2 days – 1,70 € + Stamp Duty; 

Extracto de Três em Três Dias – 1,47 € + I. Selo; /  
Statement once every 3 days – 1,47 € + Stamp Duty; 

Extracto Semanal - 1,21 € + I. Selo; /  
Weekly Statement – 1,21 € + Stamp Duty; 

Extracto Quinzenal – 0,62 € + I. Selo; / 
Fortnightly Statement – 0,62 € + Stamp Duty; 

Pedidos de Extractos ou Saldos ao Balcão – 3,41 € + I. Selo; / 
Requests for Statements or Balances from the Branch – 3,41 € + Stamp Duty; 

Extractos de Escalas de Juros – 62,66 € + I. Selo; / 
Statements of Levels of Interest – 62,66 € + Stamp Duty; 

Extracto por Fax + Despesas Comunicação – 6,33 € + IVA / 
Statement via Fax + Communication Expenses – 6,33 € + IVA.  
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Pedido de Reedição de Extractos (2ª via) – 12,54 € + IVA / (por extracto); / 
Request for Re-issue of Statements (2nd copy) – 12,54 € + IVA (per statement); 

Extractos em Disquete – 9,98 € + I. Selo; / 
Statements in Diskette – 9,98 € + Stamp Duty; 

Extractos Magnéticos – 9,98 € + I. Selo; / 
Magnetic Statements – 9,98 € + Stamp Duty; 

Comissão Alteração Titulares de Conta – 6,33 € + I. Selo. / 
Commission for Alteration of Accountholders – 6,33 € + Stamp Duty. 
 

Facilidades de descoberto 
/ Overdraft facilities 

Não aplicável. / Not applicable. 

Ultrapassagem de crédito 
/ Exceeding credit limits 

A utilização de fundos que excedam o saldo da conta depende da aceitação do Banco. 
Caso o Banco aceite o saque ou pagamento a descoberto, são aplicáveis ao saldo devedor 
as condições seguintes / Use of resources in excess of the account balance depends upon 
prior approval from the Bank. In the event that the Bank accepts a drawdown or overdraft 
payment, the following terms shall apply to the balance owed (1): 
 

TAN – 26.75%; (TAN = Annual Nominal Rate). 

Comissão de Crédito Não Pré Contratualizado – 9,75€ + IS por entrada em descoberto. / 
Commission on Credit that has not been previously contracted – 9,75€ + stamp duty for 
entering into an overdraft position. 

O pagamento dos juros e da comissão ocorre mensalmente. / Interest and commissions 
shall be paid on a monthly basis. 

Outras condições / Other 
conditions 

O Banco atribui ao Cliente detentor da conta, as seguintes benefícios / The Bank attributes 
the following benefits to the Customer holding an account: 

- Isenção de Comissões previstas nas condições o Anexo I ao preçário disponível em todos 
os Balcões / Exemption from the Commissions specified in the terms of Annex I in relation 
to the price list available in all the Branches ; 

- Vantagens nos produtos Crédito Habitação, Crédito Pessoal e Seguros / Advantages in 
the Mortgage Credit, Personal Credit and Insurance products. 

Fundo de Garantia de 
Depósitos / Deposits 
Guarantee Fund 

 

Os depósitos constituídos no Banco Santander Totta beneficiam da garantia de reembolso 
prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos sempre que ocorra a indisponibilidade nos 
depósitos por razões directamente relacionadas com a sua situação financeira. / Deposits 
held at Banco Santander Totta benefit from a reimbursements guarantee, provided by the 
Deposits Guarantee Fund whenever there is non-availability of deposits due to reasons 
directly related to its financial situation. 

O Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso até ao valor máximo de 100.000 
euros por cada depositante. No cálculo do valor dos depósitos de cada depositante. 
Considera-se o valor do conjunto das contas de depósito na data em que se verificou a 
indisponibilidade de pagamento. Incluindo os juros e para o saldo dos depósitos em moeda 
estrangeira, convertendo em euros, ao câmbio da referida data. / The Deposits Guarantee 
Fund guarantees reimbursement up to the maximum amount of 100.000 euros for each 
entity making deposits. In calculation of the amount of deposits held by each entity, 
consideration shall be made of the value of all deposit accounts held on the date on which 
non-availability of payments is verified, including interest and the balance of deposits held, 
in foreign currency, converted into euros at the exchange rate prevailing on the date in 
question. 

Para informações complementares consulte o endereço www.fgd.bportugal.pt. / Further 
information, please consult: www.fgd.bportugal.pt 
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Instituição depositária / 
Depositary Institution 

Banco Santander Totta. Rede de Balcões. SuperLinha: 707 21 24 24.  

Internet: http://www.santandertotta.pt. 

Validade das condições / 
Validity of terms 

A validade das condições encontra-se sujeita à comercialização do produto “Super Conta 
Residentes no Estrangeiro” pelo Banco. / The validity of these terms is subject to 
commercialisation of the “Super Conta Residentes no Estrangeiro” account by the Bank. 

(1) O Banco goza do direito de futuramente alterar as condições definidas, divulgando-as no seu Preçário devidamente 
publicitado em todos os Balcões, nos termos do Aviso 8/2009 do Banco de Portugal. / The Bank is entitled to alter the 
defined terms in the future and shall disclose them in its Price List duly publicised in all Branches, under the terms of 
Notice 8/2009 of the Bank de Portugal. 

 

Disponibilizado previamente ao Cliente 

Provided beforehand to the Customer 

 

31/01/2011 

 

   
Assinatura do Cliente / Client Signature

(Conforme Ficha Assinaturas ou Documento Identificação / 
as in the Card Signature or Identity Document)) 

 Conferência Balcão / Branch Confirmation 
(Assinatura / Nº Empregado / Signature/Employee Nr.) 
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Designação Super Poupança Ídolos 

Modalidade Conta de rendimento e poupança destinada à acumulação de poupanças 

Meios de movimentação Transferência bancária, via ATM, Netbanco, Banca Telefónica ou através de ordens ou 
instruções do Cliente dadas no Balcão. 

Moeda Euro 

Montante Entrega Inicial – máximo de 10.000 € e sem mínimo de constituição 

Entregas Mensais – mínimo de 50 € e máximo de 500 € 

Máximo Global (sujeito a remuneração) – 16.000 €  

Taxa de remuneração - Durante o 1º ano da Super Poupança Ídolos: 

A remuneração será feita em função do saldo diário da conta. Os juros aplicam-se 
marginalmente a cada um dos escalões de acordo com a seguinte tabela: 

Escalões TANB TANL (*)  TAEL 

≤ 16.000 € 4,00% 3,14% 3,19% 

Montantes acima de 16.000 € não são remunerados. 

            (*) – Considerando taxa de retenção na fonte de 21,5% 
 

- A partir do 2º ano da Super Poupança Ídolos: 

Decorridos os primeiros 365 dias, serão aplicadas ao saldo da Conta “Super Poupança 
Ídolos” as condições de remuneração para Depósitos a Prazo a 180 dias aplicáveis à 
generalidade dos Clientes, constantes no preçário do Banco disponível em todos os seus 
Balcões nos termos do Aviso 8/2009 do Banco de Portugal.  
 

TANB – Taxa anual nominal bruta 
TANL – Taxa anual nominal líquida 
TAEL – Taxa anual efectiva líquida 

Cálculo de juros A convenção para o cálculo dos juros é Act/360 sem arredondamento e com base no 
saldo diário. 

Pagamento de juros O pagamento de juros ocorre mensalmente, sendo os juros incorporados no capital, 
excepto se o Cliente optar pelo seu crédito na conta de depósitos à ordem. 

Regime fiscal  Os juros obtidos por pessoas singulares, residentes em território português, são 
tributados em IRS, por retenção na fonte à taxa liberatória em vigor actualmente 21,5%, 
podendo, contudo, o titular optar pelo respectivo englobamento. Neste caso, a taxa 
efectiva de tributação dos juros depende do escalão de tributação a que o respectivo 
beneficiário estiver sujeito.  

Os juros obtidos por pessoas singulares não residentes são actualmente tributados 
também por retenção na fonte à taxa liberatória de 21,5%, excepto tratando-se de 
depósitos domiciliados na Sucursal Financeira Internacional da Madeira – SFI do BANCO 
SANTANDER TOTTA S.A., a qual não efectua qualquer retenção de impostos sobre juros 
pagos a Clientes não residentes, que tenham disponibilizado prova válida e actualizada 
desse seu estatuto, caso em que, e para efeitos fiscais, competirá ao Cliente o 
englobamento fiscal a que esteja sujeito nos termos da legislação aplicável. 

Não dispensa a consulta da legislação aplicável. 

Comissões e Despesas Não aplicável.  

Facilidades de Descoberto Não aplicável. 

Ultrapassagem de crédito Não aplicável. 
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Outras condições Não aplicável. 

Fundo de Garantia de 
Depósitos 

Os depósitos constituídos no Banco Santander Totta beneficiam da garantia de reembolso 
prestada pelo Fundo de Garantia de Depósitos sempre que ocorra a indisponibilidade nos 
depósitos por razões directamente relacionadas com a sua situação financeira. 

O Fundo de Garantia de Depósitos garante o reembolso até ao valor máximo de 100.000 
euros por cada depositante. No cálculo do valor dos depósitos de cada depositante, 
considera-se o valor do conjunto das contas de depósito na data em que se verificou a 
indisponibilidade de pagamento, incluindo os juros e, para o saldo dos depósitos em 
moeda estrangeira, convertendo em euros, ao câmbio da referida data. 

Para informações complementares consulte o endereço www.fgd.bportugal.pt 

Instituição depositária Banco Santander Totta. Rede de Balcões. SuperLinha: 707 21 24 24 (Atendimento: 24 
horas, todos os dias; Personalizado das 08 às 23 horas). 

Internet: http://www.santandertotta.pt 

Validade das condições A validade das condições encontra-se sujeita à comercialização da conta “Super 
Poupança Ídolos” pelo Banco.  

 
Disponibilizado previamente ao Cliente 

 

   
Assinatura do Cliente 

(Conforme Ficha de Assinaturas ou Documento de Identificação) 
 Conferência Balcão: 

(Assinatura / Nº Empregado) 
 
 

 
 


