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De acordo com as necessidades de cada Cliente,
disponibilizamos o Confirming On Time Garantia e o
Confirming On Time Pagamentos.
O Confirming On Time Garantia permite às Empresas
emitir Avisos de Pagamentos a Fornecedores com garantia
de cumprimento, firme e irrevogável, assegurada pelo
Millennium bcp.
Aos Fornecedores, será ainda proporcionada a
possibilidade de anteciparem os valores a pagamento de
forma simplificada, mesmo que não sejam Clientes do
Banco.
Mais vantagens para quem paga:
Pagamentos aos Fornecedores com garantia de
cumprimento irrevogável;
Aumento do poder negocial junto dos Fornecedores;
Gestão de pagamentos automatizada com menor
carga operativa.
Mais vantagens para quem recebe:

Confirming On Time

SIMPLIFIQUE A GESTÃO DA
SUA EMPRESA
O Confirming On Time é um serviço de gestão dos pagamentos
das Empresas Clientes do Millennium bcp aos seus
Fornecedores, que possibilita à Empresa delegar no Banco
grande parte das tarefas ligadas à realização dos seus
pagamentos.

Pagamento assegurado das faturas com liquidação
garantida pelo Millennium bcp;
Processo de cobrança simplificado;
Liquidez para fazer face a eventuais necessidades de
tesouraria, mesmo não sendo Cliente do Banco.
Sujeito a decisão de risco de crédito.

Tudo para que pagar seja mais fácil e
receber seja mais rápido.

Declarações Fiscais

Endereço de E-Mail

IRS e IRC 2014

ATUALIZE-O!
Mantenha o endereço de e-mail atualizado e receba
comodamente as novidades sobre produtos e serviços do
Banco.

Já pode consultar as Declarações Fiscais que tenham sido
emitidas pelo Banco em nome da respetiva Empresa.

Atualize o e-mail na página após Login clicando no símbolo
indicado ou na área de Operações Bancárias em Outros
Serviços > Gestão de Dados Pessoais > Alterar Contactos.
Agora é mais fácil!

Aceda à área de Operações Bancárias a Outros Serviços >
Documentos > Declarações Fiscais IRS e IRC.

Google Chrome™

INSTALAR CERTIFICADO DIGITAL

Assim, todos aqueles Utilizadores que utilizem esse browser
como preferencial para aceder à área de Empresas, já não
necessitam recorrer a outros para proceder à instalação do
Certificado.
Recordamos que, sempre que um utilizador pretenda aceder
ao Banco através da área de Empresas do millenniumbcp.pt,
é solicitado o Certificado Digital (emitido pelo Banco), o
Código de Utilizador, a Password e a introdução, de forma
aleatória, de duas posições do Número Fiscal do Utilizador
para ser efetuada a respetiva verificação de identidade.

O processo de instalação de um Certificado Digital na área de
Empresas do Millennium bcp já suporta o Google Chrome™
Browser.

Construção online de lotes SEPA C2B de
Pagamentos

AGORA É MAIS FÁCIL PAGAR
Com o serviço de Construção Online de Lotes SEPA C2B
de pagamentos, disponível em 3 tipos de pagamentos:
salários; fornecedores e diversos, pode na comodidade do
seu escritório e com toda a facilidade e rapidez efetuar o
pagamento dos salários dos seus colaboradores ou o
pagamento das faturas aos seus fornecedores.
É simples, basta aceder na área de Operações Bancárias a
Pagamentos > Transf. Lote e selecionar a nova opção: Criar
Lote C2B Online.

Recordamos: no acesso a contas apenas lhe é pedido o
Código de Utilizador, 2 dígitos do Número de Identificação
Fiscal e a Password, pelo que, tudo o que for solicitado para
além do referido constitui uma tentativa de fraude e deverá
entrar em contacto com o Banco.

Mais cómodo, sem necessidade de deslocação ao
Banco ou envio de documentação física;
Redução de custos, pois é o canal mais barato quando
comparado com a Listagem em Papel e o Suporte
Magnético;
Mais seguro, pois os beneficiários são previamente
autorizados por si;
Numa única operação efetua várias transferências,
com possibilidade de agendamento para uma Data
Futura;
Ter um único débito na conta com a emissão da
respetiva Nota de Lançamento;
Disponibilização de comprovativos individuais de cada
pagamento;
Dispensa a instalação de solução informática especifica
para criar os lotes.
Aceda à área de Operações Bancárias e comece já a efetuar
os seus pagamentos.

Candidaturas à medida «Comércio Investe»: condições e
prazos para pedidos

O «Comércio Investe» abriu candidaturas. Esta medida
permite financiar projetos de investimento destinados à
promoção da inovação de processo, organizacional e de
marketing nas Empresas do setor do comércio, promovidos
por Empresas ou por associações empresariais. Criado no
âmbito do Fundo de Modernização do Comércio, tem novas
regras desde 2013.
Assim, foi agora publicada a abertura de concurso para a
apresentação de candidaturas em todas as regiões do
continente, para as tipologias projeto individual de
modernização comercial e projeto conjunto de modernização
comercial.
Os períodos de apresentação de candidaturas desta fase são
os seguintes, conforme a tipologia:
projeto individual de modernização comercial - começa
a 13-02-2015 e acaba a 27-03- 2015 (até às 18.00
horas);
projeto conjunto de modernização comercial - começa a
13-02-2015 e acaba a 13-04-2015 (até às 18.00 horas).
No caso da tipologia de projeto individual de modernização
comercial, só podem ser apresentadas um máximo de duas
candidaturas por promotor. As candidaturas do mesmo
promotor que excedam o número máximo permitido são
consideradas não elegíveis.

Investimento nas PME avança antes do verão

O Banco Europeu de Investimento (BEI) aprovou
recentemente uma decisão que permite às pequenas e
médias Empresas (PME) europeias beneficiar do novo Fundo
Europeu de Investimentos Estratégicos (FEIE) ainda antes do
verão.
A Comissão Europeia tem um plano de investimento que
mobiliza 315 biliões de euros em investimento público e
privado na Europa que suporta investimentos considerados
estratégicos como a banda larga e a rede energética da
Europa, bem como Empresas pequenas com menos de 3.000
trabalhadores.
A decisão permite aos projetos ligados ao Plano de
Investimento para a Europa um financiamento antecipado, o
que pode ser fundamental para aliviar Empresas que
precisem de capital com urgência.
O dinheiro vai ser disponibilizado às PME pelo Fundo de
Investimento Europeu (FEI), que pertence ao grupo do BEI, e
deverá cobrir o risco de transações com intermediários,
fornecendo financiamento adicional às PME até que o FEIE
esteja a ser implementado, o que deverá ocorrer em setembro
deste ano.

Podem também beneficiar deste pré-financiamento os projetos
de infraestruturas, mas o acesso será posterior a este
financiamento antecipado às PME.
A regulamentação do FEIE deverá estar pronta para ser
adotada até julho deste ano, no máximo, para que o fundo
comece a funcionar em pleno em setembro. A ideia é que o
dinheiro do fundo comece a ser distribuído para investimentos
em infraestruturas em setembro a hospitais, escolas,
transportes, operadores de comunicações e setor digital.

Recuperação de Empresas e insolvência: financiamento vai
ser facilitado

O Ministério da Economia definiu medidas para promover um
enquadramento mais favorável à reestruturação e revitalização
de Empresas, que estão em vigor desde 2 de março.
Vão ser implementadas medidas que melhorem o
financiamento de longo prazo da atividade produtiva e a
emissão de instrumentos híbridos de capitalização que
facilitem a entrada de investidores com capital e competências
adicionais, no âmbito da aprovação de planos de recuperação
de Empresas.
Estas medidas constam de um diploma que altera o Sistema
de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial (SIREVE),
o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas
(CIRE) e os regimes de emissão de obrigações e ações
preferenciais do Código das Sociedades Comerciais (CSC).

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

