2022.junho.30

MILLENNIUM BCP É O BANCO #1 DAS
EMPRESAS INOVADORAS PELO
SEGUNDO ANO CONSECUTIVO
Pelo segundo ano
consecutivo, o Millennium
bcp é o Banco #1 das
Empresas Inovadoras

Pelo segundo ano consecutivo, o Millennium bcp é o Banco #1 das Empresas
Inovadoras, apoiando 363 Empresas a alcançar o Estatuto Inovadora COTEC, o
que lhes permite acesso a financiamento com melhores condições junto do setor
financeiro. Em 2022, o Millennium bcp foi, assim, o Banco que mais Empresas
apoiou com 60,9% do total de estatutos atribuídos, consolidando o seu
posicionamento na linha da frente na inovação empresarial.

apoiando mais de 360
Empresas a alcançar o
Estatuto Inovadora COTEC,
representando 60,9% do
total de estatutos
atribuídos pelo setor
financeiro

Para Miguel Maya, Presidente da Comissão Executiva do Millennium bcp, “a
inovação é essencial para disponibilizarmos as melhores soluções financeiras aos
Clientes, pelo que o investimento em inovação constitui um dos vetores centrais
da estratégia do Millennium bcp. A parceria com a COTEC reforça o compromisso
do Banco com a inovação e com as Empresas inovadoras, incentivando e dando
visibilidade a algo que consideramos essencial para o reforço da competitividade
e da produtividade das empresas e da economia portuguesa. A criação deste
estatuto foi anunciada pela COTEC Portugal em janeiro de 2021 e o Millennium
bcp associou-se desde a primeira hora. Os resultados alcançados nesta iniciativa
evidenciam o compromisso e a liderança do Millennium bcp na promoção da
inovação como fator competitivo do tecido empresarial em Portugal.”

Para Miguel Maya, “a
inovação é essencial para
disponibilizarmos as
melhores soluções
financeiras aos Clientes”

O Estatuto Inovadora COTEC funciona como um selo de reputação e prestígio,
uma vez que reconhece e promove a divulgação, a nível nacional, de exemplos
inovadores de excelência, distinguindo publicamente as Empresas que traduzem
a sua capacidade de inovação em crescimento rentável e robustez financeira.
A maioria das Empresas apoiadas pelo Millennium bcp para obter o Estatuto
Inovadora tem entre 11 e 20 anos (158 empresas) e entre 21 e 30 anos (152) de
vida. O Porto é o distrito com mais Empresas Inovadoras (145 empresas) apoiadas
pelo Banco, à frente de Lisboa (121), Aveiro (102) e Braga (81).
O setor das indústrias transformadoras (349 empresas) e o das atividades de
informação e de comunicação (102 empresas) continuam a ser os setores
predominantes, com 76% dos estatutos atribuídos, assim como das candidaturas
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O setor das indústrias
transformadoras (349

recebidas. Seguem-se as atividades de consultoria, científicas, técnicas e
similares (56 empresas), o comércio por grosso e a retalho e reparação de veículos
(44 empresas) e o setor da construção (11 empresas).

empresas) e o das
atividades de informação e
de comunicação (102
empresas) continuam a ser
os setores predominantes,
com 76% dos estatutos

O Millennium bcp é líder de mercado no segmento empresarial e pretende
continuar a reforçar essa posição nos próximos anos. No período desafiante do
confinamento a que a pandemia obrigou, e no pós-confinamento, o Banco esteve
e está muito próximo dos negócios e das empresas, apoiando-as a superar esses
momentos desafiantes. Exemplo disso é que o Banco foi o catalisador de uma
proporção significativa das linhas de financiamento Covid-19 (até 35%).

atribuídos

O Banco posiciona-se como o parceiro de confiança das Empresas no processo de
recuperação e transformação do tecido empresarial, apoiando-as no acesso às
oportunidades associadas ao quadro de fundos europeus para a retoma
económica.
O Millennium bcp é líder de
mercado no segmento
empresarial e pretende
continuar a reforçar essa
posição nos próximos anos

SOBRE A COTEC E O ESTATUTO INOVADORA
A COTEC Portugal é a principal associação empresarial portuguesa para a promoção da
inovação e cooperação tecnológica empresarial.
Objetivos da iniciativa Estatuto Inovadora COTEC:
•
•
•
•

Distinguir Empresas nacionais com um elevado desempenho de Inovação;
Promoção do reconhecimento público de Empresas que, pelo seu desempenho de
Inovação, constituam exemplos de criação de valor para o País;
Criação de uma Rede de Parceiros que valorizem esta distinção, potenciando
benefícios para as Empresas Inovadoras;
Garantir melhores condições de financiamento para as Empresas Inovadoras.

Para consultar:
Inovadora COTEC - COTEC Portugal
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