PRESS RELEASE

MILLENNIUM BCP ASSINA ACORDO COM A UNIONPAY PARA SER A
PRIMEIRA EMISSORA DE CARTÕES DA UNIONPAY INTERNATIONAL NA
EUROPA
Nov 20, 2017 (Lisboa)
Millennium bcp, o maior banco privado português, e a UnionPay, empresa Chinesa líder em
sistemas de pagamentos eletrónicos, assinaram hoje, no Bund Global Financial Summit, em
Xangai, um acordo para desenvolver a sua relação empresarial a longo prazo.
Esta parceria estratégica, iniciada pelo principal investidor do Millennium bcp, a Fosun
International, permitirá ao Millennium bcp tornar-se no primeiro emissor de cartões UnionPay na
Europa.
A UnionPay estabelece, atualmente, parcerias com mais de 1.700 instituições por todo o mundo, e
tem cartões reconhecidos em 162 países e cartões emitidos em 42 países. Enquanto líder Chinês
em sistemas de cartões bancários, a UnionPay permite ao crescente número de cidadãos Chineses
que viajam internacionalmente, efetuar transações no estrangeiro de forma segura e eficiente.
No âmbito do acordo, o Millennium bcp receberá uma Licença Internacional de Membro da
UnionPay, enquanto emissor e adquirente de cartões UnionPay em Portugal, incluindo outros
países onde o Millennium bcp e as suas subsidiárias tenham presença.
A Fosun é acionista do Millennium bcp desde 2016, com uma participação de capital de 25,16%.
Estabelecer a ligação entre o Millennium bcp e UnionPay é outro exemplo do papel global da
Fosun no apoio prestado a empresas internacionais para aceder ao segmento de consumidores de
classe média, em crescimento, ao mesmo tempo que é concretizada a estratégia global da Fosun,
que procura conseguir simultaneamente benefícios para a China e para os seus parceiros.
“Este é um passo importante para o Millennium bcp, uma vez que abre as portas para um mercado
em crescimento e com excelente potencial”, disse Nuno Amado, Presidente da Comissão
Executiva do Millennium bcp. “Não só seremos capazes de oferecer aos nossos clientes, em
Portugal e noutros mercados chave, um serviço de pagamentos inovador cada vez mais
reconhecido a nível mundial, mas também seremos capazes de servir os clientes internacionais da
UnionPay”.
“Este acordo cria, efetivamente, várias oportunidades internacionais para o Millennium bcp em
serviços financeiros e de gestão de património, e também promove a abertura do mercado
Português ao crescente número de viajantes Chineses”, afirmou Guo Guangchang, Chairman da
Fosun International. “A Fosun irá também alavancar os serviços financeiros de empresas já
existentes na China, tais como a ICBC, UnionPay, e o Fundo Sino-Português, para ajudar as
empresas Chinesas a procurar oportunidades e cooperação de pagamentos na Europa, e assim
criar benefícios mútuos entre as entidades”, acrescentou.

“Com a nossa rede em contínua expansão na Europa, a UnionPay International está a acelerar a
sua presença neste continente, e procura oportunidades para emitir cartões ao nível local. A
emissão de cartões UnionPay pelo Millennium bcp será a primeira na Europa (à exceção da
Rússia). A nossa parceria com uma instituição tão influente como o Millennium é um exemplo
muito importante para promover mais instituições Europeias a aceitar e emitir cartões UnionPay”,
afirma Larry Wang, Vice-Presidente da UnionPay international.
O Millennium bcp tem presença em Portugal, Polónia, Suíça, Moçambique, Angola e Macau.
Através da cooperação com a UnionPay International e a Fosun, o Millennium bcp vai ganhar
vantagens competitivas e vai promover a colaboração entre as entidades em Portugal, na Polónia
e nos outros países onde opera.
O Millennium bcp e a UnionPay International vão juntar os seus recursos técnicos, tecnológicos,
comerciais e financeiros para alicerçar o lançamento da marca e produtos UnionPay em Portugal,
inicialmente, e posteriormente nos outros países onde o Millennium bcp está presente.
O acordo entre o Millennium bcp e a UnionPay International abrange cartões comerciais e de
consumo, bem como sistemas de pagamentos móveis.
Sobre o Millennium bcp
Fundado em 1985, o Millennium é o maior banco Português cotado em bolsa, com operações na
Polónia, Moçambique, Suíça e Macau. Atualmente, o Millennium conta com mais de 5 milhões de
clientes a nível mundial.
Sobre a Fosun International
A Fosun International Limited é uma multinacional focada nas famílias e cotada na Bolsa de
Valores de Hong Kong ((00656:HK), desde 2007. Fundada em 1992, o total de ativos da Fosun
excede os RMB500 mil milhões (US$75 mil milhões). Com raízes na China, através da tecnologia e
inovação, a Fosun tem como missão criar um ecossistema “customer-to-maker” de saúde,
felicidade e riqueza, de forma a prestar serviços e a oferecer produtos de qualidade às famílias de
todo o mundo.
Sobre a UnionPay International
Em parceria com mais de 1.700 instituições a nível mundial, a UnionPay International tem cartões
reconhecidos em 162 países, abrangendo 45 milhões de comerciantes e 2,5 milhões de caixas
multibanco. Com mais de 6,3 mil milhões de cartões emitidos em 42 países, a UnionPay
International oferece soluções de pagamento internacionais de qualidade, eficientes e seguras ao
maior mercado de titulares de cartões e assegura serviços locais convenientes a um crescente
número clientes UnionPay e comerciantes. Na Europa, a UnionPay é reconhecida por mais de 2,3
milhões de comerciantes em 39 países. Este número representa mais de metade dos comerciantes
Europeus que aceitam pagamentos com cartões bancários.
Para mais informação contacte: Erik T. Burns, Head of Corporate Communication, Millennium
bcp (erik.burns@millenniumbcp.pt tm. +351 917 265 020)

