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Para apoiar a evolução digital dos nossos Clientes
empresariais, disponibilizamos um conjunto de
funcionalidades através do millenniumbcp pt e APP, dos
quais destacamos, este mês, os documentos em formato
digital.
Sabia que o serviço de documentos em formato digital não
tem qualquer custo? Que os documentos digitais - Extrato e
Notas de Lançamento - estão disponíveis na área de
Empresas do millenniumbcp pt, durante 12 meses, podendo
obtê-los sempre que necessite e sem pagar qualquer
comissão? Que ao receber as Notas de Lançamento
digitais não paga os portes de correio?
Faça já hoje a adesão aos documentos digitais.
Aceda a Operações Bancárias > Outros Serviços >
Documentos > Extrato digital e Notas de Lançamento >
Subscrever.
Caso pretenda que o seu Contabilista ou outro Colaborador
da Empresa aceda também a estes documentos, basta que
crie um utilizador de consulta. Para isso, aceda a
Operações Bancárias > Outros Serviços > Gestão de
Utilizadores > Criar Operadores.

MILLENNIUM DIGITAL

UM MILLENNIUM DE AVANÇO
NA INOVAÇÃO PARA EMPRESAS
A utilização da internet e de serviços digitais fazem, cada vez
mais, parte do dia-a-dia das Empresas, agilizando o acesso fácil
e seguro à informação.

Se precisar de ajuda para efetuar a adesão, ligue
707 504 504 ou contacte o seu Gestor.

A sua Empresa tem prazos de recebimento de faturas
superiores aos de pagamento? Tem faturas para receber e
precisa de liquidez imediata?
Quer pagar a pronto e beneficiar de um prazo adicional para
liquidar as suas faturas? Tem pagamentos para efetuar a
fornecedores e gostaria de negociar com eles o pagamento a
pronto, pagando a prazo ao Banco?
Se respondeu "sim" a alguma destas questões, então
fale com o Millennium bcp.

FACTORING FÁCIL E CONFIRMING FÁCIL

Disponibilizamos soluções simples para reforçar a sua
tesouraria, quer para as Empresas que precisam de efetuar
pagamentos e ainda não receberam dos seus Clientes, quer
para as que preferem pagar já aos Fornecedores para
beneficiarem de descontos de pronto pagamento.

CONNOSCO AS SUAS
FATURAS SÃO CASH

Conheça as soluções que simplificam a gestão de tesouraria
da sua Empresa em millenniumbcp pt e contacte já o seu
Gestor.
Agora com o novo serviço de cobranças no Factoring.

CARTÃO SODEXO REFEIÇÃO PASS

O CARTÃO QUE BENEFICIA A
EMPRESA E OS
COLABORADORES
Os benefícios de natureza fiscal, quer para Empresas, quer
para Colaboradores, associados ao pagamento do subsídio
de alimentação através de vale refeição são anuais.
Subscreva já o cartão Sodexo Refeição Pass e maximize esta
vantagem aproveitando os 12 meses de 2017.
Para além dos benefícios fiscais, os titulares do cartão podem
ter acesso ao Sodexo Club, uma plataforma online de

descontos, bastando que se registem em
www sodexobeneficios pt/club.

INTERNACIONAL

O MÉXICO ESPERA PELA SUA
EMPRESA

Se ainda não subscreveu, saiba mais em millenniumbcp pt e
contacte já seu Gestor.

De forma simples e cómoda, pode agora realizar
transferências para efetuar os pagamentos das suas
importações do México diretamente em Pesos Mexicanos
(MXN).
A transação está disponível em Operações Bancárias >
Internacional > Ordens de Transferência > Transferências
pontuais > Outras.
Para mais informações contacte a sua Sucursal ou o seu
Gestor.

Orçamento do Estado para 2017 publicado
Lei n.º 40/2016, de 28 de dezembro, artigo 20.º

O Orçamento do Estado para 2017 foi publicado e entrou em
vigor no dia 1 de janeiro.
Consulte as novidades na área de Fiscalidade do
millenniumbcp pt.

Novo programa para capacitar a indústria

O Governo aprovou o programa Capacitar a Indústria
Portuguesa, cujo objetivo é valorizar mais o conhecimento que
existe em Portugal, transformando-o em valor e em inovação
nas empresas. O Programa incide sobre a valorização dos
produtos portugueses através da melhoria tecnológica e conta
com um valor de arranque de 15 milhões de euros sob a
forma de um fundo. No âmbito do programa prevê-se a
mobilização de fundos estruturais, e uma série de medidas do
emprego científico. Prevê-se ainda a criação de uma rede

entre os centros de interface tecnológico, o aumento do apoio
financeiro, a melhoria dos recursos humanos e o apoio do
desenvolvimento de novas áreas de competência.

Procurações online no Ministério da Justiça
Decreto Regulamentar n.º 3/2009, de 3 de fevereiro

Está disponível um novo serviço do Ministério da Justiça que
permite o registo online de procurações para acesso futuro,
sem necessidade de apresentar o documento em papel. Com
a nova ferramenta, os procuradores já não precisam de levar
os originais das procurações a seu favor ou as fotocópias
certificadas às entidades que as exigem, nomeadamente a
bancos.
Assim, no site Procurações Online, a entidade ou profissional
que emite a procuração (os mandantes) e os procuradores
podem registar online as procurações, permitir o acesso online
ao conteúdo da procuração, comprovando perante terceiros os
poderes e permitindo verificar se, entretanto, essa procuração
foi alterada, retificada, revogada ou extinta.

Para mais informações aceda a Fiscalidade na área de Empresas do millenniumbcp pt
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Esta informação é da responsabilidade do Millennium bcp.

Este e-mail é apenas informativo, por favor não responda para este endereço. Para obter esclarecimentos adicionais, sobre este ou qualquer outro assunto, ou
efetuar sugestões, e para que o possamos servir melhor e mais eficazmente, sugerimos que visite o site do Millennium bcp ou ligue para o número de telefone 707 504
504, dias úteis das 08 horas às 02 horas e nos dias não úteis das 10 horas às 24 horas (Hora de Portugal Continental).

Se ligar para 707 504 504 a partir da rede fixa terá um custo máximo de 0,10 € por minuto; se optar por nos ligar a partir da rede móvel o custo máximo por minuto será
de 0,25 €. A estes valores acresce o respetivo IVA.

Estes e-mails não permitem o acesso direto ao site do Millennium bcp, não incluem atalhos (links)*, nem são utilizados para lhe solicitar quaisquer elementos
identificativos, nomeadamente códigos de acesso. Se receber um e-mail, aparentemente com origem no Millennium bcp, que não esteja de acordo com esta
informação, não responda, apague-o e comunique, de imediato, este facto para: informacoes clientes @ millenniumbcp pt

Se não pretende receber este tipo de informação via e-mail contacte a linha de Apoio ao Utilizador e se pretende alterar o seu endereço eletrónico, aceda ao site do
Millennium bcp e escolha a opção Outros Serviços, Gestão de dados Pessoais, Alterar Contactos.

Banco Comercial Português, S.A., Sociedade Aberta com Sede na Praça D. João I, 28, Porto, o Capital Social de 4.268.817.689,20 Euros, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação fiscal 501 525 882.

* Alguns serviços de e-mail assumem, automaticamente, links em certas palavras, sem qualquer responsabilidade por parte do Millennium bcp.

