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Millennium bcp afirma liderança do
Portugal 2020

COM

O Millennium bcp financiou 30.6% das empresas que recorreram ao Programa
Millennium bcp é o Banco
que financia mais empresas
no âmbito do Portugal 2020

de Incentivos Portugal 2020, de acordo com o mais recente Barómetro de
Serviços Financeiros para empresas do DATAE. O Estudo incide sobre um universo
de 350.603 empresas do território continental dos vários setores de atividade.
O estudo revela também que o Millennium bcp é o banco preferido das
Empresas exportadoras, sendo utilizado por 33,9% do universo, e como Banco

19.5% das Empresas
exportadoras elegeram o
Millennium bcp como Banco
principal nas suas operações

principal de 19,5% destas Empresas. Relativamente à imagem, o Millennium bcp
é referido como o "Banco mais inovador" para as empresas, com 11,9% das
referências totais. É igualmente o Banco mais mencionado como "Banco mais
próximo dos Clientes" e como Banco que globalmente apresenta "produtos mais
adequados às Empresas".
Conceição Lucas, Administradora Executiva do Millennium bcp, afirma que “ao

Millennium bcp é referido
como o “Banco mais
inovador”, o “Banco mais
próximo dos Clientes” e com
“produtos mais adequados
às Empresas”

longo dos últimos anos o Banco tem vindo a desenvolver diversas iniciativas para
se aproximar das empresas e dos empresários Portugueses, nomeadamente
daqueles com bons projetos, rentáveis e sustentáveis. A liderança no
financiamento às empresas no âmbito do Portugal 2020, bem como o
reconhecimento do Millennium bcp com o banco mais próximo, mais inovador e
com os produtos mais adaptados a Empresas a atuar no nosso País são provas de
que estas foram apostas ganhas. As empresas Portuguesas podem continuar
contar com o Millennium bcp como um parceiro de negócio de excelência

A app Millennium 2020
permite a gestão integrada
dos projetos do Portugal
2020 e está disponível
gratuitamente para todos os
clientes.

capaz de apoiar o seu crescimento e desenvolvimento.”.
O Barómetro de Serviços Financeiros é um estudo regular, realizado pela
empresa de estudos de mercado e consultoria DATA E, desde 1987. Tem como
objetivo analisar o mercado dos serviços financeiros em Portugal, usando como
suporte uma base de dados adquirida ao INE (IES) e como caracterização deste
universo, uma base de dados adquirida à uma empresa especializada em bases
de dados. A recolha de informação junto das empresas foi realizada através de
questionários respondidos entre 24 de março e 26 de maio de 2017.
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BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.,
Sociedade Aberta,
com sede na Praça D.João I, 28, Porto,
o Capital Social de 5.600.738.053,72 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial
do Porto sob o número único de matrícula
e de identificação fiscal 501 525 882
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