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MILLENNIUM BCP E ICBC RENOVAM
ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA NOVAS
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO

O Millennium bcp e o ICBC
renovaram o seu acordo de
cooperação assinado em
2010

O Millennium bcp assinou hoje, em Pequim, um Memorando de Entendimento
com o Industrial and Commercial Bank of China, Ltd. (ICBC), renovando o acordo
de cooperação que ambos haviam estabelecido em 2010. O Vice-Presidente da
Comissão Executiva do Millennium bcp, João Nuno Palma, e o Senior Executive
Vice President do ICBC, Hu Hao, estiveram presentes na cerimónia.

O acordo foi assinado em
Pequim por João Nuno
Palma, Vice-presidente da
Comissão Executiva do
Millennium bcp, e por Hu
Hao, Senior Executive Vice
President do ICBC

O Millennium bcp é um
parceiro relevante no que
concerne a atividade
comercial entre a Ásia, a
Europa e África

US$117.580 milhões em
trocas comerciais entre a
China e os países de língua
portuguesa

Num futuro próximo, espera-se que surjam oportunidades de negócio em áreas
como os pagamentos, no incremento de fluxos em RMB e EUR, assistência ao
cliente para negócios a efetuar em Portugal, Europa, África e Ásia,
nomeadamente na China, e o estabelecimento de uma cooperação recíproca em
termos de Empresas, Project Finance & Syndication, focada maioritariamente
em Portugal, África e América Latina.
O Millennium bcp possui uma histórica e contínua presença na China/Macau que
remonta ao século XX, possuindo atualmente uma sucursal em Macau e um
escritório de representação em Guangzhou, China.
O Millennium bcp continua fortemente empenhado em constituir-se como um
parceiro relevante na plataforma de negócios estabelecida entre a China/Macau,
os países de língua portuguesa - particularmente África - e a Europa de modo a
apoiar a atividade empresarial e o investimento nessas geografias, constituindo
um corredor para a Ásia para os clientes portugueses e chineses, tirando partido
da presença e influência do ICBC nessas regiões, assim como de outras potenciais
sinergias, em cooperação com o seu principal acionista, a Fosun International.
A atividade comercial entre a China e Portugal encontra-se em forte aceleração.
Registou um incremento de 14,2% em 2017, enquanto, também em 2017, as
trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa cresceram
29,4%, atingindo um total de US$117.580 milhões.
Sobre o Millennium bcp:
Fundado em 1985, o Millennium é o maior banco cotado a operar em Portugal, com subsidiárias na
Polónia, Moçambique, Suíça e Macau. O Millennium bcp serve, atualmente, mais de 5 milhões de
clientes no mundo inteiro.
Sobre o ICBC:
O Industrial and Commercial Bank of China Limited é a maior instituição bancária do mundo, com
uma forte base de clientes, uma estrutura de negócio diversificada, uma significativa capacidade de
inovação e competitividade, fornecendo uma larga gama de produtos e serviços financeiros. O ICBC
está presente em mais de 40 países espalhados por seis continentes.
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