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Banco BNI Europa e RAIZE celebram acordo de investimento em PME
portuguesas.
•
•

Banco BNI Europa estima vir a investir 10 milhões de euros em PME’s
nacionais através da bolsa de empréstimos RAIZE nos próximos 2 anos.
Fintech: Primeira parceria entre um banco e uma Fintech portuguesa
para o financiamento da economia nacional. Os investimentos já se
iniciaram no 2º trimestre de 2017.

Lisboa, 30 de Maio 2017 - O acordo celebrado entre o Banco BNI Europa (BNI Europa) e a

RAIZE, no passado mês abril, representa a primeira grande colaboração em Portugal
entre um banco e uma Fintech portuguesa para o financiamento da economia.
No 2º trimestre de 2017, o BNI Europa começou a investir através da bolsa de
empréstimos RAIZE juntamente com os restantes investidores. Para os próximos 2 anos,
está estimado um investimento total de 10 milhões de euros em financiamento direto
para as micro e pequenas empresas.
Segundo Pedro Pinto Coelho, Presidente Executivo do Banco: “Estamos muito
empenhados em investir na economia portuguesa, nomeadamente no segmento das
PME’s. A parceria com a Raize é apenas uma das várias iniciativas mais inovadoras que
estamos a desenvolver de momento, tudo com vista a reforçar a nossa presença no
mercado português.
“O BNI Europa é um banco com uma arquitetura aberta e tem como objetivo estabelecer
parcerias deste tipo quer em Portugal quer a nível internacional.
“Acreditamos que a Raize é uma plataforma com um track record que nos permite agora
avançar para o mercado português das PME’s”.
O modelo de parceria entre bancos e Fintech já é adotado por várias instituições a nível
internacional, como por exemplo o JP Morgan Chase e a OnDeck nos EUA ou o ING e a
Kabbage em Espanha, que conseguem deste modo reforçar o respetivo investimento
direto na economia e com custos mais reduzidos.
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De acordo com José Maria Rego, responsável pela RAIZE: “Numa altura onde se discute
o futuro modelo da banca em Portugal, esta parceria vem reforçar a tese de cooperação
entre as chamadas Fintech e os agentes mais tradicionais de mercado, como os Bancos.
“Estimamos que daqui a 10 anos em Portugal, cerca de 25% das PME se financiem junto
de investidores. No Reino Unido, por exemplo, os empréstimos através de bolsas de
empréstimos a PME já representavam 14% dos novos empréstimos em 2015.”.
Sobre o Banco BNI Europa
O BNI Europa é hoje o banco digital em Portugal com maior taxa de crescimento, tendo
como missão oferecer aos seus clientes uma plataforma digital moderna e de baixo
custo com produtos inovadores ajustados às suas necessidades.
O BNI Europa tem como objetivo desafiar o ecossistema bancário tradicional
colaborando com fintech’s para lançar novos produtos permitindo utilizar a tecnologia
mais avançada em termos de análise de risco, experiência do consumidor e entrada
rápida no mercado. Esta orientação estratégica permite que o BNI Europa se afirme
como um “Challenger Bank”, assente na lógica de arquitetura aberta e na diferenciação.
Este posicionamento permite ainda ao BNI Europa destacar-se como uma referência na
nova geração “Fintech” de bancos Europeus e continuar com taxas de crescimento
significativas.
Sobre a RAIZE
A Raize (www.raize.pt) é a maior bolsa de empréstimos nacional, onde são investidores
que emprestam diretamente às empresas. Desde do seu lançamento em Portugal, a
Raize já realizou mais de 350 operações de financiamento junto de micro e pequenas
empresas com um valor total superior a 7 milhões de euros. A plataforma tem
atualmente mais de 10 mil investidores.
Todas as operações de pagamentos, transferência e receção de fundos e cobranças são
asseguradas pela Raize Serviços de Gestão, S.A., uma instituição de pagamentos
autorizada e supervisionada pelo Banco de Portugal com o nº 8711.
Contacto: José Maria Rego – 916218910 (jrego@raize.pt)
Contacto: Pedro Pinto Coelho – 309307778 (pedro.coelho@bnieuropa.pt)
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