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CRIADO PARA SERVIR SEGMENTO EMPRESARIAL E CLIENTES “PRIVATE”

Banco BNI Europa privilegia
as relações económicas
entre Portugal e Angola
O Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A. – Banco BNI Europa – iniciou atividade dia 16 de julho, data a
partir da qual passou a disponibilizar serviços de banca corporativa e banca privada, os dois
segmentos em que especializa a
sua atividade.
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.
Com um capital social de 25
milhões de euros e o angolano
Banco BNI como acionista, o
Banco BNI Europa opera a partir da sua sede no Marquês de
Pombal, em Lisboa e conta com
o seu acionista de referência
para alavancar a sua atividade.
Para Mário Palhares, fundador do Banco angolano e presidente do Conselho de Administração do Banco BNI e do
Banco BNI Europa, “o cresci-

O Banco BNI Europa
nasce para desenvolver
uma atividade bancária
que privilegia as
relações económicas
entre Portugal e
Angola

O Banco BNI conta com 86 agências e servia, no ﬁnal do ano passado, 127 667 clientes.

mento 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”.

Banco BNI opera desde
2006 em Angola

O Banco BNI Europa reúne
uma equipa com larga experiência na banca e consultoria financeira, sendo a sua Comissão
Executiva 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 ope-

ração das empresas exportadoras”.
O Banco BNI opera desde
2006 em Angola, dedicando-se aos segmentos das grandes
empresas e particulares de alta
renda (BNI Prime) e da banca
empresarial seletiva (BNI Prime Corporate), embora a sua
atividade se estenda também
à banca de retalho. Atualmente, o Banco BNI conta com 86
agências – entre as quais sete
dedicadas aos clientes Private e
Corporate – em 16 das 18 províncias angolanas e uma equipa
de 770 colaboradores que, no
final do ano passado, serviam
127 667 clientes.
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