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Nova instituição a operar em Portugal

Banco BNI Europa inicia a sua atividade para servir clientes
private
Além do segmento private, a instituição também vai disponibilizar serviços de banca corporativa.
Jorge Pires | 16 de Julho de 2014 hrs.
O dia 16 de julho marca o início da atividade do Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A. – Banco
BNI Europa – disponibilizando serviços de banca corporativa e banca privada, sendo estes os dois segmento
principais da atividade da instituição.
O Banco BNI Europa abre com um capital social de 25 milhões de euros, sendo o angolano Banco BNI o
principal acionista. De realçar ainda que a sede da entidade será no Marquês de Pombal, em Lisboa.

“O Banco BNI Europa nasce para desenvolver uma atividade
bancária que privilegia as relações económicas entre Portugal e
Angola, direcionado para os interlocutores que atuam num
destes ou em ambos mercados, sejam eles indivíduos de
elevado rendimento e património ou empresas exportadoras,
companhias com negócios internacionais ou que veem Portugal
e Angola como portas de entrada para outros mercados”,
segundo se pode ler no comunicado divulgado pela entidade.
Para Mário Palhares, fundador do Banco angolano e
Presidente do Conselho de Administração do Banco BNI e do
Autor da imagem: Cedida
Banco BNI Europa “O crescimento e consolidação do
Banco BNI levou-nos a tomar a decisão natural de nos
internacionalizarmos e fizemo-lo através do Banco BNI Europa, potenciando sinergias que apoiam uma
gestão personalizada de ativos e património, e que reforçam as já muito significativas transações
comerciais entre Portugal e Angola”.
Já a Comissão Executiva do banco será liderada por Miguel Rola da Costa, que reforça a aposta do Banco “num
serviço premium e personalizado, com soluções flexíveis e facilitadoras, que podem apoiar um particular em
praticamente todas as suas necessidades – inclusive através de um serviço de concièrge banking – e que
disponibiliza uma completa oferta nas área do trade finance, pensada para apoiar a internacionalização das
empresas portuguesas para Angola e agilizar a operação das empresas exportadoras”.

