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2021.abril.07 EGF: FEI E MILLENNIUM BCP APOIAM 
PME PREJUDICADAS PELA COVID COM 
1200 M€ 

 
     

 

 

 

O FEI e o Millennium bcp vai 

apoiar as PME portuguesas 

com financiamento de cerca 

de €1,2 mil milhões para 

mitigar os efeitos da crise 

pandémica 

 

 

 

Financiamento para PME 

terá condições mais 

favoráveis através do 

Millennium bcp e o EGF 

  

 

 

 

As PME representam uma 

parte significativa do tecido 

empresarial português e são 

importantes para a geração 

de emprego  

 

Foram assinados dois contratos entre o FEI e o Millennium bcp ao abrigo do Fundo 

de Garantia Pan-Europeu (EGF): 

• Garantia “Uncapped” até 527 milhões de euros 

• Garantia “Capped” até 650 milhões de euros 

 

O Fundo Europeu de Investimento (FEI), que integra o Grupo do Banco Europeu de 

Investimento e o Millennium bcp uniram forças, uma vez mais, no sentido de apoiar a 

recuperação das pequenas e médias Empresas (PME) portuguesas afetadas pela crise 

económica causada pela pandemia COVID-19. 

 

O FEI e o Millennium bcp assinaram hoje dois contratos ao abrigo do Fundo de Garantia 

Pan-europeu (EGF) no valor de cerca de 1200 milhões de euros. 

 

O EGF, que se encontra operacional desde outubro, foi aprovado pelo Conselho Europeu 

como parte integrante de um pacote de medidas de resposta da União Europeia (EU) ao 

impacto económico causado pela COVID-19, com o objetivo de apoiar as empresas 

afetadas pela COVID-19, com grande enfoque nas PME. 

 

Com a intervenção do EGF, o Millennium bcp poderá conceder crédito às PME em 

condições preferenciais, assegurando que as empresas em Portugal tenham acesso a 

linhas de crédito suficientes, para mitigar os impactos da crise pandémica da Covid-19 e 

permitir às mesmas manter os respetivos planos de crescimento e desenvolvimento a 

médio e longo prazo. 

 

Assumindo até 70% do risco dos financiamentos concedidos pelo Millennium bcp às PME 

através do EGF, o FEI vai promover a concessão de financiamento novo. 

 

Alain Godard, Chief Executive do FEI, disse: “Estamos muito satisfeitos com a parceria 

com o Millennium bcp, para apoiar as pequenas e médias empresas em Portugal, que 

foram as empresas mais afetadas pelas dificuldades económicas causadas pelapandemia. 

Estou orgulhoso por ver que o EGF está a provar ser um instrumento pan-Europeu forte, 

através do qual podemos apoiar a Europa a recuperar do terrível impacto do COVID-19.”  

 

https://www.eif.org/what_we_do/egf/index.htm
https://www.eif.org/what_we_do/egf/index.htm
https://www.eif.org/who_we_are/governance/management/alain-godard.htm
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Ricardo Mourinho Felix, Vice-Presidente do BEI acrescentou que “o Grupo do Banco 

Europeu de Investimento está disponível para apoiar Portugal no combate aos problemas 

causados pela pandemia. As PME representam em Portugal uma parte substancial do 

tecido empresarial e da força empregadora. Por esse motivo, em 2020, cerca de três 

quartos do apoio financeiro do Grupo BEI no país foi destinado às necessidades 

financeiras das PME, tendo assinado contratos com Bancos portugueses no total de 1.690 

milhões de euros.”   

 

Miguel Maya, CEO do Millennium bcp, salientou que “o Millennium bcp afirma-se cada 

vez mais como o Banco de referência para o tecido empresarial português, competindo-

lhe um papel de destaque no apoio à recuperação da economia e à modernização das 

empresas neste enquadramento desafiante que resulta da pandemia. Superado um 

contexto exigente em 2020, em que o Millennium bcp financiou mais de 4 mil milhões de 

euros que abrangeu cerca de 30.000 empresas, o banco reforça agora de forma 

expressiva as capacidades no apoio ao investimento das empresas, contribuindo assim 

para que estas se prepararem e se tornem globalmente mais competitivas no processo de 

transição para uma economia mais resiliente, verde e digital. O Millennium bcp assina 

hoje o maior contrato de sempre com o FEI / BEI em Portugal, sinalizando também desta 

forma o seu compromisso com as empresas a operar em Portugal.” 

 

Informação Geral: 

O Fundo Europeu de Investimento (FEI) integra o Grupo do Banco Europeu de 

Investimento. A sua principal missão é a de apoiar micro, pequenas e médias empresas 

(PME), facilitando o acesso das mesmas a financiamento. O FEI concebe e desenvolve 

instrumentos de capital de risco, garantias e instrumentos de microcrédito que têm como 

destinatário este segmento de mercado. Neste âmbito, o FEI promove os objetivos da UE 

no apoio à inovação, investigação e desenvolvimento, empreendedorismo, crescimento e 

emprego. 

 

O Fundo Europeu de Garantia (EGF) foi criado pelo Grupo do Banco Europeu de 

Investimento com as contribuições de Portugal e de outros Estados-Membros da União 

Europeia, para proteger as empresas afetadas pela crise provocada pela COVID-19. 

Através da prestação de cerca de 25 biliões de euros em garantias, o EGF permite ao BEI e 

ao FEI disponibilizar de forma célere empréstimos, garantias, bem como instrumentos de 

securitização e de capital próprio e outros instrumentos financeiros à maioria das 

pequenas e médias empresas. O EGF integra o pacote de apoio à recuperação da União 

Europeia destinado a disponibilizar um total de 540 biliões de euros para os setores da 

economia mais afetados.” 

 

O Millennium bcp é o Banco Líder nas Empresas, com 19,6% de quota de mercado no 

crédito empresarial e cerca de 20 mil milhões de euros de crédito em carteira, apoiando 

mais de 220 mil Empresas. O Millennium bcp é o líder de mercado nos principais 

segmentos de Clientes, com 25% de quota de mercado no Factoring e Confirming, 20% 

no Leasing, 22% nos Exportadores, 35% nos Fundos Europeus (PT2020) e 32% no Sistema 
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Nacional de Garantia Mútua. O Millennium bcp é, também, o Banco Líder nas melhores 

PME de Portugal, sendo Banco #1 no PME Líder e no PME Excelência - prémios atribuídos 

por entidades governamentais - pelo 3º ano consecutivo, desde 2018 até 2020, com 28% 

de quota de mercado. 

 

Contactos: 

European Investment Fund (EIF) 

Lorenzo Squintani, tel.: +352 691 285 772, l.squintani@eib.org  

Website: www.eif.org - Press office: +352 4379 21000 - press@eib.org  

Follow us on Twitter @eif_eu 

 

Millennium bcp 

Erik T. Burns, tel.: +351 917 265 020, erik.burns@millenniumbcp.pt 

Website: www.millenniumbcp.pt 

 


