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26 de Maio de 2006 Banco Comercial Português informa que a sua 
subsidiária BCPBANK N.A., sediada em Newark, NJ,  
EUA, celebrou acordo com o Office of the Comptroller 
of the Currency. 
 

 
 
 

 
 

O Banco Comercial Português informa que a sua subsidiária bcpbank n.a., sediada em 
Newark, estado de New Jersey, Estados Unidos da América, divulgou hoje ter celebrado 
acordo com o “Office of the Comptroller of the Currency” dos EUA, estabelecendo um 
conjunto de medidas tendo em vista reforçar e adequar os processos de gestão aos 
planos estratégicos de crescimento orgânico do Banco.    
 

                    O bcpbank (US) foi fundado em 2000, desenvolvendo a sua actividade no designado 
“community banking” , e tem registado elevados níveis de crescimento, contando com 
18 sucursais em três Estados norte-americanos da Costa Este, ascendendo em 31 de 
Março de 2006 o crédito total a US$ 480 milhões e os recursos de clientes a US$ 653 
milhões. Estes valores do bcpbank representam cerca de 0,7% do crédito total 
consolidado do grupo, 0,9% dos recursos de clientes e 1,8% da situação líquida. 

 
Anexo: Comunicado divulgado localmente pelo  bcpbank n.a. (New Jersey, US)  
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Após cinco anos de forte crescimento, o bcpbank anuncia plano de reforço da sua 
infraestrutura para suporte do desenvolvimento dos seus planos estratégicos  

 
 

Após cinco anos de crescimento sem paralelo, o bcpbank, n.a. anunciou hoje que 
pretende reforçar as capacidades de gestão e infraestrutura corporativa da instituição 
tendo em vista suportar o desenvolvimento dos seus planos estratégicos. Fundado em 
2000, o bcpbank detém actualmente activos totais superiores a US$ 750 milhões e o seu 
capital ascende a US$ 99 milhões. O bcpbank enfocará a sua atenção na melhoria dos 
processos de gestão por forma a assegurar a manutenção da elevada qualidade dos 
serviços que presta aos seus clientes, operando em total conformidade com as regras de 
supervisão em vigor, visando a prossecução dos seus objectivos estratégicos.  

 
         “É este o momento adequado para planear o desenvolvimento futuro” referiu Pedro Belo, 

Chief Executive Officer do bcpbank. “Durante os últimos 5 anos criámos uma operação de 
sucesso. Durante os próximos 3 anos pretendemos continuar a desenvolver a nossa 
actividade servindo a nossa base de clientes e criando valor para o accionista. Para 
alcançarmos tal objectivo reforçaremos a infraestrutura de gestão por forma a que esta se 
adeqúe à instituição que pretendermos vir a ser em 2009.”   

 
        O bcpbank consagrou as medidas de reforço da sua infraestrutura de gestão num acordo 

com a autoridade federal de supervisão (Office of the Comptroller of the Currency). “O 
Conselho de Administração do bcpbank, os seus quadros directivos, bem como a casa-mãe, 
o Grupo Millenium bcp Group, e todos aqueles que se relacionam com o bcpbank estão 
totalmente alinhados com as medidas constantes do acordo” acrescentou Pedro Belo. “O 
nosso objectivo para o bcpbank é que seja uma das mais bem sucedidas instituições entre 
os seus pares.”   

O bcpbank desenvolve a sua actividade no designado “community banking” e está sediado, 
na zona Ironbound de Newark, New Jersey, contando com sucursais em New Jersey, New 
York e Massachusetts. O bcpbank disponibiliza serviços e soluções financeiras 
diversificadas à sua base de clientes particulares e empresas O capital social do bcpbank é 
totalmente detido pelo Grupo Millennium bcp. 

Newark, New Jersey, EUA – 26 de Maio de  2006  

 


