MILLENNIUM BCP E ALIPAY ASSINAM CONTRATO DE
COOPERAÇÃO NO MERCADO PORTUGUÊS
8 de junho de 2018
O Millennium bcp e a Alipay assinaram hoje, em Lisboa, o Acquiring Contract que materializa
o Memorando de Entendimento celebrado em março deste ano, em Hangzhou, para
cooperação no mercado português. Este acordo permite ao Millennium bcp tornar-se o
primeiro banco a facilitar as transações entre viajantes chineses e comerciantes em Portugal.
O Millennium bcp, cujo acionista de referência é a Fosun International Limited (SEHK stock code:
00656), com 27,06%, e a Alipay - operada pelo Grupo Ant Financial Services, uma empresa Alibaba
- trabalharão em conjunto para lançar os pagamentos Alipay in-store, ligando os comerciantes
portugueses de bens e serviços aos visitantes chineses em Portugal.
João Nuno Palma, vice-presidente do Millennium bcp presente na assinatura deste contrato,
considera o acordo como “uma oportunidade histórica para o Millennium bcp e a Alipay de
fazerem algo inédito no mercado português, tornando-o mais atrativo para os viajantes chineses e
facilitando o trabalho dos comerciantes portugueses, ao mesmo tempo que abre opções para
ambas as partes. É com orgulho que o Millennium bcp se torna o primeiro banco em Portugal a
abrir as portas do país a um mercado tão amplo”.
Li Wang, a responsável da Ant Financial para a Europa, Médio Oriente e África, salienta que “de
acordo com um estudo da Alipay e da Nielsen, mais de 90% dos chineses estão dispostos a fazer
pagamentos de forma digital quando viajam em turismo para fora do país. Estamos muito
contentes por esta parceria com o Millennium bcp disponibilizar uma forma tão cómoda de
pagamento em Portugal, permitindo também aos comerciantes portugueses o acesso a uma
plataforma de marketing digital para comunicar com os seus clientes chineses”.
O acordo permitirá explorar todo o potencial de uma parceria que combina a experiência de
pagamento online e mobile da Alipay com as capacidades e conhecimento do sistema bancário
nacional e internacional do Millennium bcp, atingindo objetivos comuns e providenciando
inovação e serviços diferenciadores aos seus clientes. Mais de 200.000 turistas chineses visitaram
Portugal nos primeiros nove meses de 2017, segundo dados do Turismo de Portugal.

O Millennium bcp e a Alipay continuarão a procurar novas formas de colaboração, tanto em
pagamentos online e e-commerce, como em serviços para empresas e clientes portugueses e
chineses.
Sobre o Millennium bcp:
Fundado em 1985, o Millennium bcp é o maior banco privado em Portugal, com operações na
Polónia, em Moçambique, Suíça e Macau. Atualmente serve mais de cinco milhões de clientes em
todo o mundo.
Sobre a Alipay:
Operada pelo Grupo Ant Financial Services, a Alipay é a maior plataforma de pagamentos móveis
e online do mundo. Com os seus parceiros globais estratégicos, providencia serviços para mais de
870 milhões de utilizadores. Tendo sido lançada em 2004, a Alipay evoluiu de carteira digital para
facilitadora de um estilo de vida. Os seus utilizadores podem chamar um táxi, reservar um quarto
de hotel, comprar bilhetes de cinema, pagar contas, marcar consultas médicas ou até comprar
produtos de gestão financeira, diretamente da app. Para além dos pagamentos online, a Alipay
está também a expandir-se para pagamentos offline dentro e fora da China. Mais de 40 milhões de
comerciantes tradicionais em toda a China já aceitam a Alipay. Os serviços de pagamentos instore da Alipay abrangem 40 países em todo o mundo. A Alipay trabalha com mais de 250
instituições financeiras e fornecedores de soluções de pagamentos, para facilitar pagamentos
internacionais para chineses em viagem bem como para clientes internacionais que efetuem
compras online de sites chineses. Atualmente suporta transações em 27 moedas diferentes.

Para mais informações, por favor contacte:
Millennium bcp: Erik T. Burns, erik.burns@millenniumbcp.pt; +351 917 265 020
Alipay: Xinyun YANG, xinyun.yang@alipay.com; +86 1381 6896 301

