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MILLENNIUM BCP É BEST 
INVESTMENT BANK EM 
PORTUGAL  

 
 

     

Millennium bcp 
distinguido pelo quinto 
ano consecutivo como 
Best Investment Bank em 
Portugal, atribuído pela 
revista Global Finance 

 
“A distinção por parte da 
Global Finance reconhece 
as competências 
distintivas do Millennium 
bcp na área da Banca de 
Investimento, 
competências essas que 
complementam a 
excelência das Equipas de 
banca comercial de 
relação, assegurando aos 
Clientes o acesso a 
serviços qualificados, 
distintivos e com 
capacidade de os apoiar,” 
afirmou Miguel Maya, 
Presidente da Comissão 
Executiva do Millennium 
bcp 

 
 
Escolha do vencedor 
avaliou critérios como o 
volume de transações, a 
quota de mercado, a 
dimensão dos negócios, o 
serviço ao cliente, o preço 
e a inovação 

O Millennium bcp acaba de ser distinguido pela revista Global Finance como 
“Best Investment Bank em Portugal” para 2023. Esta é a quinta distinção 
consecutiva que o Banco recebe nesta categoria da parte desta conceituada 
revista internacional. 
 
Para Miguel Maya, Presidente da Comissão Executiva do Millennium bcp, “a 
primeira palavra é de agradecimento às Equipas da Banca de Investimento do 
Millennium bcp, pelo profissionalismo, compromisso e qualidade de trabalho 
que desenvolvem, pois são as pessoas dessas Equipas que, através do desenho 
de soluções inovadoras e da proximidade no acompanhamento dos Clientes, 
asseguram o sucesso continuado do Banco nesta importante área de negócio”.  
  
“A distinção por parte da Global Finance reconhece as competências distintivas 
do Millennium bcp na área da Banca de Investimento, competências essas que  
complementam a excelência das Equipas de banca comercial de relação, 
assegurando aos Clientes o acesso a serviços qualificados, distintivos e com 
capacidade de os apoiar no aproveitamento de oportunidades relevantes, o 
que ganha ainda maior relevância num momento em que os desafios da 
transição energética, da modernização digital e o aproveitamento eficiente dos 
Fundos Europeus constituem desafios da maior importância para o sucesso das 
empresas localizadas em Portugal,” acrescenta Miguel Maya..  
 
Com este prémio, o Millennium Investment Banking mantém-se na 
vanguarda da indústria financeira especializada na construção de soluções 
de investimento, oferecendo, tanto a nível doméstico como internacional, 
serviços de Corporate Finance, Structured Finance, Project Finance e Capital 
Markets, que têm conseguido conquistar a confiança das empresas e o 
reconhecimento do mercado. Conta com um forte histórico de assessoria em 
transações de banca de investimento, tendo merecido diversas vezes o 
reconhecimento internacional.  

 
Os editores da Global Finance, com o contributo de especialistas da indústria 
financeira, utilizaram critérios como a quota de mercado, o número e a 
dimensão dos negócios, o serviço e aconselhamento, as capacidades de 
estruturação, a rede de distribuição, os esforços para se adaptar às condições 
de mercado, a inovação, o preço, o desempenho pós-mercado das subscrições 
e a reputação no mercado para pontuar e selecionar os vencedores.  
 
"Num ano envolto em inflação recorde e incerteza económica, a Global Finance 
tem o orgulho de reconhecer as conquistas das instituições que lideram este 
setor através dos nossos World’s Best Investment Bank Awards para 2023", 
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 afirma Joseph D. Giarraputo, publisher e diretor editorial da Global Finance. "As 
empresas dependem dos conselhos e das orientações dadas pela banca de 
investimento quando um importante negócio está em jogo. Esse expertise é, 
quiçá, da maior importância durante períodos conturbados”, concluiu.  

 
Em 2022, a Global Finance já tinha distinguido o Millennium bcp como o 
melhor banco digital (Best Consumer Digital Bank) em Portugal, liderando 
também em mais três categorias dos World’s Best Digital Bank Awards 2022. 
Adicionalmente, no ano passado a revista atribuiu também o prémio de Melhor 
Banco para Finanças Sustentáveis (Best Bank for Sustainable Finance) ao 
Millennium bcp. 
 
Os prémios e programas de reconhecimento da Global Finance são um padrão 
de excelência e confiança no setor financeiro, já com um historial de 35 anos. A 
revista financeira, fundada em 1987, tem uma circulação de 50 mil leitores 
distribuídos por 193 países. Entre os seus leitores contam-se altos responsáveis 
empresariais e financeiros responsáveis pela tomada de decisões estratégicas e 
de investimento, em empresas multinacionais e instituições financeiras. 

  
 
 
 

 
 

 

 


