ABRIL 2015

SOLUÇÕES MILLENNIUM EMPRESAS

BOAS IDEIAS SÃO PARA
AVANÇAR
As boas ideias são o motor do desenvolvimento
económico. São elas que criam mais valor e fazem avançar
a economia. É por isso que apoiamos os empreendedores
portugueses e somos patrocinador oficial do Shark Tank.
Para apoiar os seus projetos, o Millennium bcp disponibiliza
Soluções de Crédito com condições preferências, incluindo
linhas protocoladas no âmbito da parceria com o Banco
Europeu de Investimento (BEI) e do Programa Portugal
2020.
Assegure os pagamentos aos seus fornecedores a tempo e
horas com o Confirming On Time Garantia e conte ainda
com o Millennium Trade Solutions, uma solução
integrada de produtos e serviços para quem quer apostar
nos mercados externos.
Fale connosco para avançarmos em conjunto.
Financiamento sujeito a análise de risco de crédito.

PORTUGAL 2020

CANDIDATURAS ESTÃO ABERTAS

O reforço da competitividade e Internacionalização da
economia portuguesa é um dos vetores chave do Portugal
2020. Dentro deste domínio temático, o Programa
Operacional para a Competitividade e Internacionalização
(POCI) é um dos programas mais vocacionado para o apoio às
Pequenas e Médias Empresas, tendo como objetivos a
qualificação e internacionalização, a inovação empresarial e o
empreendedorismo e a investigação e desenvolvimento
tecnológico, entre outros.
Este é o programa operacional que lhe interessa, caso tenha
um projeto que visa, por exemplo:
Marcar a presença da sua Empresa em mercados
internacionais, através do desenvolvimento e promoção
internacional da marca;
Criar uma marca e design, desenvolver processos de
distribuição e logística ou investir na inovação
organizacional e de gestão;

Desenvolver atividade em setores inovadores ou com
maior intensidade de tecnologia e conhecimento, com
vista à produção de bens e serviços transacionáveis;
Produzir novos bens e serviços ou introduzir
melhorias significativas nos processos e métodos de
fabrico, logística e distribuição, organizacionais ou de
marketing da sua Empresa, através de transferência e
aplicação de conhecimento;
Investir na investigação industrial e desenvolvimento
experimental, para criação ou introdução de
melhorias significativas em produtos, processos ou
sistemas.
Se a sua Empresa se enquadra nestes objetivos, este é o
programa ideal para si.
Os incentivos a conceder podem ser não reembolsáveis ou
reembolsáveis sem juros e com prazos de reembolso
alargados que podem incluir períodos de carência de
capital.
Os primeiros concursos já abriram, encontrandose já
disponível no Portal do Portugal 2020 o calendário dos
concursos previstos para o período entre março de 2015 e
março de 2016.
Todas as candidaturas são apresentadas no Balcão 2020.
Registese já e consulte toda a informação disponível
(notícias, regulamentos, avisos e resultados das
candidaturas).
Para mais informações, contacte o seu Gestor de Cliente.

Prosseguimos no caminho da eficiência

INOVAMOS NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

Preocupamonos com os detalhes, pequenos gestos que
repetidos consomem tempo, por isso disponibilizámos duas
pequenas melhorias e recordamos uma funcionalidade já
disponível. Pequenos contributos para a eficiência diária dos
nossos Clientes, cuja atenção principal é a sua atividade
empresarial.

Mais informação de saldos
Está a efetuar uma operação, e necessita confirmar
de forma detalhada os saldos da conta a movimentar.
Possivelmente sabe do que estamos a falar, pois já
usou esta facilidade, mas tornámos a mesma mais
acessível: colocámos um símbolo “+info” na linha de
seleção da conta.
Acesso direto a Notas de Lançamento ou Faturas
emitidas pelo Banco
Quando efetua a consulta aos movimentos da conta à
ordem tem acesso direto à respetiva Nota de
Lançamento ou Fatura.
Na coluna mais à direita, logo a seguir ao saldo, tem
um símbolo de documento que permite o acesso
direto à mesma. Não está disponível? Confirme se já
subscreveu para a conta em causa as Notas de
Lançamento em Formato Digital.
Tenha presente, nem todos os movimentos têm esta
funcionalidade integrada: por não gerarem Nota de
Lançamento ou Fatura, como sejam: o débito de
cheques ou depósito de valores; os movimentos com
cartões por terem extrato autónomo.
Aceda à área de Operações Bancárias e comprove!

Seleção automática da conta
Já reparou que no acesso às contas, e caso só tenha
acesso a uma, a mesma está automaticamente
selecionada  simples e eficiente! Automatismo
disponível caso o utilizador do Portal só tenha
permissões de acesso a uma conta.

Autorização de operações pendentes

AGORA É MAIS FÁCIL PAGAR

Apostamos na eficiência. Agora já pode autorizar em
simultâneo várias operações pendentes sem ter que
percorrer umaauma as páginas de detalhe de cada
operação.
Aceda à área de Operações Bancárias e confirme de uma
só vez as operações pendentes de autorização.

Novas regras para a contratação pública em 2015
DecretoLei n.º 36/2015, de 9 de março, artigo 34.º

O Ministério das Finanças definiu regras específicas que
regulam a aquisição de bens e serviços e os contratos de
empreitada em 2015, no âmbito das normas de execução do
Orçamento do Estado para 2015 (OE2015).
As regras aplicamse desde 1 de janeiro.
Assim, quanto à celebração de contratos de empreitada, pode
adotarse o procedimento do concurso público urgente,
previsto no Código dos Contratos Públicos (CCP), desde que:
se trate de um projeto cofinanciado por fundos
europeus;
o valor do contrato seja inferior a 5.186.000 euros;
o critério da adjudicação seja o do mais baixo preço.
A estes procedimentos de concurso público urgente aplicam
se as regras do CPP em matéria de exigência de caução, ou
seja, o valor da caução é de 5% do preço contratual.

Novo modelo de ficha de aptidão para o trabalho
Portaria n.º 71/2015, de 10 de março

A partir de 9 de abril aplicase um novo modelo de ficha de
aptidão para o trabalho, no âmbito do cumprimento do regime
jurídico da promoção da segurança e da saúde no trabalho.
O novo modelo inclui algumas novidades, das quais se
destaca a inclusão de recomendações do médico do trabalho
para a saúde, segurança e bemestar do trabalhador, que
receberá uma cópia.
A ficha de aptidão para o trabalho passa também a integrar o

estudo do posto de trabalho. A ficha de aptidão para o
trabalho deve ser dada a conhecer ao trabalhador, mediante
a sua assinatura e data em que tomou conhecimento, ao
responsável do serviço de segurança e saúde no trabalho, e
ao responsável pelos recursos humanos da Empresa.
Nova plataforma abre acesso de Empresas a fundos

Através do Portal Parcerias para o Desenvolvimento
(pdesenvolvimento.pt), as Empresas têm uma nova
plataforma online criada para facilitar o acesso das Empresas
portuguesas a informação sobre os fundos disponibilizados
pelos bancos multilaterais e pela União Europeia (UE) para
investimento em países em desenvolvimento.
Este Portal permite a busca por país, fornecendo todas as
ofertas disponíveis para esse país, ou permite procurar por
setor. Há data desta informação estavam disponíveis na
plataforma 720 oportunidades distribuídas por 19 setores de
atividade em 122 países.
Estão também disponíveis os contactos da representação
diplomática ou da delegação da Agência para o Investimento
e Comércio Externo de Portugal (AICEP) de cada desses
países, que vão dar informações sobre o mercado ou ajudar
na elaboração da candidatura.

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 email 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 8 horas às 20 horas e nos dias não úteis das 10 horas às 22 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 emails 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 email, aparentemente com origem no Millennium bcp, que não esteja de acordo com esta
informação, não responda, apagueo e comunique, de imediato, este facto para: informacoes.clientes @ millenniumbcp.
pt.
Se não pretende receber este tipo de informação via email 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 3.706.690.253,08 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 email assumem, automaticamente, links em certas palavras, sem qualquer responsabilidade por parte do Millennium bcp.

