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MILLENNIUM BCP ASSINA PROTOCOLO COM
BANK OF CHINA MACAU REFORÇANDO
PRESENÇA NO MERCADO CHINÊS
O Millennium bcp acaba de assinar um acordo de Clearing and Settlement of
Renminbi Business com o Bank of China Macau reforçando a sua presença no
mercado chinês, região com grande número de portugueses e de falantes da
língua portuguesa.
Por via deste acordo o Millennium bcp será o primeiro banco em Portugal
considerado Participating Bank com acesso ao sistema de pagamentos de Macau.
O Bank of China Macau, Banco designado pelo PBOC, é o Banco chinês designado
para o clearing de Renminbis para os países de língua portuguesa.

Permite fazer a ponte entre
a China e os países da CPLP,
e desenvolver negócios

Assinatura de protocolo
ocorreu no 13º Encontro de
Empresários para a
Cooperação Económica e
Comercial entre a China e
os Países de Língua
Portuguesa

João Nuno Palma, vice-presidente do Millennium bcp, considera que “existem
benefícios, tanto para a economia portuguesa, como para as economias de
Angola e Moçambique o estreitamento destas relações com a China. O
Millennium bcp está focado em estabelecer relações fortes com a China e quer
estar com forte presença no mercado chinês através de Macau”.
Este protocolo foi celebrado durante o 13º “Encontro de Empresários para a
Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua
Portuguesa” promovido pela AICEP, o Conselho para a Promoção do Comércio
Internacional da China (CCPIT) e o Instituto de Promoção do Comércio e do
Investimento de Macau (IPIM).
O acordo pretende, assim, desenvolver negócios e operações entre Macau e as
regiões de Língua Portuguesa, aproveitando a ligação que Portugal representa na
Comunidade de Países de Língua Portuguesa. A capacidade técnica e
internacional de Portugal em áreas como a construção, a energia e as
telecomunicações pode também ajudar a potenciar projetos em parceria com
empresas chinesas.
Na assinatura deste Protocolo estiveram presentes João Nuno Palma, vicepresidente da Comissão Executiva do Millennium bcp e Wang Jun, Deputy
General Manager do Bank of China, Macau Branch.
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