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O MAIOR MERCADO CONSUMIDOR DA UNIÃO EUROPEIA, A ALEMANHA, 
É O TERCEIRO DESTINO DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS

AICEP lançou recentemente 
a plataforma Portugal Ex-
porta, que recorre à tecno-
logia avançada para apoiar 
as empresas portuguesas a 
exportar mais. Esta plata-
forma tecnológica desenvolve 
novos produtos e serviços de 
maior valor acrescentado e 
completamente customizados, 

indo ao encontro das expectativas e necessidades 
específicas de cada empresa, tendo em conta o seu 
grau de maturidade para a internacionalização, 
sector de actividade e produtos.

Espanha é o principal parceiro comercial de Por-
tugal (primeiro cliente e fornecedor de bens), mas 
actualmente toda a actividade económica está afectada 
pelos efeitos da COVID-19, particularmente o sector 
dos transportes, comércio (excepto bens e serviços 
essenciais), indústria, turismo, restauração e lazer.

A dimensão do país e o poder de compra dos con-
sumidores fazem de França um mercado atraente 
para as empresas portuguesas. Com 67,2 milhões 
de habitantes, detentores de um elevado poder de 
compra, a França é a sexta economia mundial, a 
segunda ao nível da União Europeia (UE), e um 
dos principais exportadores e importadores (ocupa 

A
a 6.ª posição, a nível mundial, em 
ambos os f luxos). 

O maior mercado consumidor 
da UE é o terceiro destino das ex-
portações portuguesas. Com 82,8 
milhões de habitantes, detentores 
de um elevado poder de compra 
(PIB per capita de 46.517 USD 
em 2019), a Alemanha é a quarta 
economia mundial, o maior do 
mercado da UE e um dos principais 
exportadores e importadores (ocupa 
a 3.ª posição, a nível mundial, em 
ambos os fluxos).

Em Maio de 2020, as expor-
tações e as importações de bens 
registaram quedas homólogas de 
39,0% e 40,2%, respectivamente 
(-40,1% e -39,5% em Abril de 2020, 
pela mesma ordem), segundo 
dados do Instituto Nacional de 
Estatística. Todas as categorias de 
produtos apresentaram decrésci-
mos significativos, destacando-se 
as exportações e importações de 
material de transporte (-54,0% e 
-66,6%, respectivamente).

Excluindo os combustíveis e 
lubrificantes, as exportações 
e as importações diminuíram 
35,2% e 35,1%, respectivamente 
(-39,2% e -38,3%, pela mesma 
ordem, em Abril de 2020). O 
défice da balança comercial de 
bens diminuiu 722 milhões de 
euros face ao mês homólogo de 
2019, atingindo 908 milhões de 
euros em Maio de 2020.

Excluindo novamente os com-
bustíveis e lubrificantes, a balança 
comercial atingiu um saldo negativo 
de 778 milhões de euros, corres-
pondente a uma diminuição do 
défice em 420 milhões de euros 
em relação a Maio de 2019. No 
trimestre terminado em Maio 
de 2020, as exportações e as 
importações de bens diminuíram 
respectivamente 30,8% e 30,6% 
em comparação ao trimestre ter-
minado em Maio de 2019 (-17,7% 
e -16,7%, pela mesma ordem, no 
trimestre terminado em Abril 
de 2020). 

APOIAR AS EMPRESAS 
PORTUGUESAS  
A EXPORTAR

NEGÓCIOS
DE UM MODO GERAL, TODA A ACTIVIDADE ECONÓMICA ESTÁ 
AFECTADA PELOS EFEITOS DA COVID-19, COMO O SECTOR 
DOS TRANSPORTES, COMÉRCIO (EXCEPTO BENS E SERVIÇOS 
ESSENCIAIS), INDÚSTRIA, TURISMO, RESTAURAÇÃO E LAZER
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NO MILLENNIUM BCP TEMOS A CONVICÇÃO QUE A DIVERSIFICAÇÃO DE 
MERCADOS É UMA FORMA DE GARANTIR A RESILIÊNCIA DAS EMPRESAS 
PORTUGUESAS, E CONSEQUENTEMENTE DA ECONOMIA PORTUGUESA

CONHECIMENTO 
PROFUNDO DE 
MERCADOS
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que permitem apoiar a actividade 
internacional das empresas por-
tuguesas, quer se trate de negócio 
de importação ou exportação, 
quer se trate de soluções de apoio 
á internacionalização.

O Millennium bcp tem uma 
quota de mercado no negócio 
internacional de cerca de 22%, 
disponibilizamos diversas solu-
ções de apoio aos nossos clientes 
importadores e exportadores. O 
acesso rápido a soluções de Trade 
Finance é sempre muito relevante, 
mas mais ainda num contexto de 
elevada exigência como o actual, 
em que é necessário garantir ao 
mesmo tempo segurança no rece-
bimento e agilidade no pagamento.

O DIGITAL 
“Digital” é a nova palavra-chave 
no sector bancário, com Bancos de 
todo o mundo a implementarem 
processos de digitalização e a 

levarem a cabo grandes investi-
mentos em iniciativas digitais por 
forma a manter uma vantagem 
competitiva e entregar o máximo 
de valor aos seus clientes.

A banca digital combina os 
benefícios de dois mundos: uma 
nova experiência para o cliente  

economia portuguesa tem 
tido um desempenho digno 
de nota nesta vertente. Em 
pouco mais de oito anos fo-
mos capazes de dar passos 
significativos na dinamização 
de novos mercados criando 
uma tendência que permitiu 
gradualmente que as empre-
sas fossem construindo uma 

posição forte em mercados externos, que é visível 
na evolução da componente das exportações no 
PIB Português. De acordo com os números dispo-
nibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística, 
em 2010 as exportações representavam cerca de 
30% do PIB Português, que compara com cerca de 
44% em 2019.

A exportação e a internacionalização das empresas 
portuguesas exigem um conhecimento profundo de 
mercados e de processos financeiros. O apoio ao 
negócio internacional no Millennium bcp é uma 
aposta consolidada, dispomos de uma equipa ex-
periente com elevados conhecimentos técnicos em 
Trade Finance que garante o know-how necessário 
para as empresas expandirem a sua actividade para 
outros mercados.

SOLUÇÕES DISPONÍVEIS 
O Millennium bcp tem uma presença muito foca-
da nas geografias onde consideramos que existe 
interesse dos nossos clientes e onde o Banco pode 
acrescentar valor. Os mercados europeus e os EUA 
são aqueles que, pela sua dimensão, mas também 
pelas oportunidades que apresentam, continuam a 
ser os mais relevantes. Os mercados africanos são 
tradicionalmente interessantes para as empresas 
portuguesas, com destaque para os PALOP, mas 
também o Magreb. 

Numa perspectiva de mais longo prazo, olhamos 
com muito interesse para a Ásia, nomeadamente a 
China e a Índia, mas também a Coreia do Sul.

Estamos preparados para ser o Banco dos nossos 
clientes nesses mercados. Temos uma oferta ajustada 
às necessidades das empresas com actividade inter-
nacional, disponibilizando soluções de Trade Finance 

A

NAS SOLUÇÕES DE 
TRADE FINANCE 
QUE DISPONIBILIZA 
AOS CLIENTES, O 
MILLENNIUM BCP 
APLICA O PRINCÍPIO 
CONDUTOR: 
“SEGURANÇA MÁXIMA 
E BUROCRACIA 
REDUZIDA AO MÍNIMO”

CONHECIMENTO
O APOIO AO NEGÓCIO INTERNACIONAL NO 
MILLENNIUM BCP É UMA APOSTA CONSOLIDADA, 
DISPOMOS DE UMA EQUIPA EXPERIENTE COM ELEVADOS 
CONHECIMENTOS TÉCNICOS EM TRADE FINANCE
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e um modelo operativo eficiente  
e eficaz. Ambos são implemen-
tados recorrendo à digitalização, 
tecnologias, processos e estrutu- 
ras subjacentes.

Os principais passos na evolução 
dos Bancos para o digital têm sido, 
em grande parte, focados em adi-
cionar à oferta já existente novos 
serviços por via da tecnologia. 
Esta evolução permite facilitar 
e alargar o acesso dos clientes 
ao Banco, mas simultaneamente 
também promove a simplificação 
dos produtos.

No Millennium bcp encaramos 
a digitalização como uma forma 
de nos aproximarmos dos nossos 
clientes, promovendo soluções 
que simplificam a interacção 
com o Banco. Fomos pioneiros na 
disponibilização de soluções de 
Trade Finance desmaterializadas 
aos nossos clientes em Portu-
gal. Cerca de 2/3 das empresas 

que utilizam soluções de Trade 
Finance no Banco, fazem-no 
online. As empresas com negócio 
internacional trabalham connosco 
de forma desmaterializada, já é 
normal a contratação de cartas 
de crédito, ou o acesso a apoios 
de tesouraria online.

A adesão dos nossos clientes a 
estes serviços é evidente quando 
analisamos os números. Actual-
mente cerca de 65% do total de 
operações de Trade Finance rea-
lizadas no Banco são online. 

Nas soluções de Trade Finance 
que disponibiliza aos clientes, o 
Millennium bcp aplica o princípio 
condutor: “segurança máxima e 
burocracia reduzida ao mínimo”.

O FUTURO
À medida que o Trade Finance 
evolui para uma nova era digital, 
as regras relativas ao comércio 
digital estão a tornar-se cada vez 

mais importantes. Neste âmbito a 
Câmara de Comércio Internacional 
(ICC) lançou a eUCP versão 2.0 
(Uniform Customs and Practice for 
Documentary Credits) e a eURC 
versão 1.0. (Uniform Rules for 
Collections) com vista a garantir a 
aceitação de documentos e dados 
electrónicos pelos Bancos, em vez 
de documentos em papel. Está 
também em curso a elaboração 
de um novo conjunto de regras ao 
abrigo do título provisório: Regras 
Uniformes para transacções de 
comércio digital (URDTT). O 
objectivo da URDTT é desen-
volver um quadro de alto nível 
para delinear obrigações, regras 
e normas para a digitalização do 
financiamento comercial.

No Millennium bcp estamos 
atentos e seguimos com cuidado 
a evolução das regras e legislação 
que regulam a digitalização do 
Trade Finance.

A nossa expectativa é de que a 
crescente evolução para o negó- 
cio de Trade Finance desmate-
rializado vai fomentar a imple-
mentação de ecossistemas que 
possibilitarão a comunicação 
directa entre os nossos clientes 
e destes com o Banco.

Acreditamos que esta aborda-
gem inovadora nos vai permitir 
conhecer e servir ainda melhor 
todas as empresas válidas, de 
uma forma ainda mais próxima 
e proactiva reforçando o papel 
do Millennium bcp como um 
verdadeiro parceiro de negócios 
dos seus clientes e sendo o Banco 
um enabler da sustentabilidade 
desses mesmos ecossistemas como 
Banco principal das empresas. 

MILLENNIUM BCP

EMPRESAS EXPORTADORAS
ESPECIAL

!
O MILLENNIUM 
BCP TEM UMA 

PRESENÇA 
MUITO 

FOCADA NAS 
GEOGRAFIAS 

ONDE 
CONSIDERAM 

QUE EXISTE 
INTERESSE DOS 
SEUS CLIENTES 

E ONDE O 
BANCO PODE 

ACRESCENTAR 
VALOR. OS 

MERCADOS 
EUROPEUS E 
OS EUA SÃO 

AQUELES QUE, 
PELA SUA 

DIMENSÃO, MAS 
TAMBÉM PELAS 

OPORTUNIDADES 
QUE 

APRESENTAM, 
CONTINUAM 

A SER OS MAIS 
RELEVANTES



Para as Empresas com negócios internacionais
é importante que as operações que realizam, de 
importação ou de exportação, se efetuem com
segurança máxima e burocracia reduzida ao mínimo. 

• Abertura online 

• Consultas e notificações digitais 

Torne a sua Empresa mais ágil com o mercado 
internacional. Conte connosco. Informe-se junto
do seu Gestor ou no Site do Millennium bcp.

OPERAÇÕES DOCUMENTÁRIAS

   NAS OPERAÇÕES 
DOCUMENTÁRIAS

O NOSSO PAPEL 
É 100% DIGITAL
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