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Banco Carregosa quer captar 150 ME em
novo segmento "jovem e tecnológico"
O Banco Carregosa anuncia na sexta-feira uma nova área de negócio para clientes de um
"segmento jovem, fortemente tecnológico e de elevado potencial de poupança e investimento",
prevendo captar 150 milhões de euros em ativos até �nal do ano.
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egundo adiantou à agência Lusa fonte o�cial da instituição, cuja operação estava até agora centrada na banca
privada, para esta nova área de negócio foram criadas "uma marca autónoma, uma identidade nova, equipas

exclusivas e instalações especí�cas": no Porto, estes serviços �cam sediados num novo edifício na rua Guerra Junqueiro,
S
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a inaugurar na sexta-feira e que se vem juntar às instalações da sede na avenida da Boavista, enquanto em Lisboa estarão
localizados nas instalações do banco na rua Latino Coelho.

PUB

A apresentar na sexta-feira, no Porto, numa cerimónia presidida pela presidente do Banco Carregosa, Maria Cândida
Rocha e Silva, a nova área de negócio destina-se "a dar resposta à procura por parte de clientes que se situam num
segmento jovem, fortemente tecnológico e de elevado potencial de poupança e investimento".

"Este per�l de clientes não escolhe entre o acompanhamento presencial e à distância, pelo que são oferecidas as duas
alternativas", disse à Lusa fonte o�cial da instituição, adiantando que, "até ao �nal do ano, o Banco Carregosa prevê captar
150 milhões de euros em ativos sob supervisão só junto deste público-alvo, num objetivo que considera realizável, sem
necessidade de muito otimismo".

De acordo com o presidente da Comissão Executiva do banco, Francisco Oliveira Fernandes, a nova oferta de produtos
"integra a negociação de inúmeros instrumentos �nanceiros (ações, obrigações, derivados), através das plataformas
eletrónicas GoBulling e/ou da sala de mercados, fundos de investimento, modelos de gestão de alocação de ativos
ajustados a per�s de investimento típicos, depósitos a prazo e depósitos indexados, entre outros".

Esta área procura dar resposta à necessidade de serviços por parte de clientes com potencial de poupança e investimento
e, ao mesmo tempo, alargar a oferta e aumentar a especialização dos produtos e serviços disponibilizados pelo Banco
Carregosa.

Apesar deste crescimento orgânico para uma nova área especializada, o Banco Carregosa diz pretender manter-se
"centrado na banca privada", que é o segmento onde "quer continuar a ser reconhecido".

"O banco mantém o posicionamento de banca privada, focado nos segmentos de particulares de elevado património,
mesmo tendo criado uma área de negócio especialmente orientada para particulares com elevado potencial de
poupança/investimento. Queremos ter uma relação de forte proximidade com esses clientes, capitalizando um saber
fazer desenvolvido no seio da banca privada combinado com a conveniência e modernidade do serviço de banca 'online'
que adotava a marca GoBulling", a�rma Oliveira Fernandes.

Além da inauguração das novas instalações, para sexta-feira está agendado o lançamento do 'site' dirigido ao novo
segmento de negócio, sendo que os clientes que preferirem o tratamento à distância terão acessíveis ali e nas plataformas
de negociação da GoBulling os vários serviços disponíveis.

Previsto para "muito breve" pelo Banco Carregosa está o arranque do procedimento de abertura de conta à distância, por
videoconferência, conforme as novas regras do Banco de Portugal.

Destacando a contratação pelo banco de 53 pro�ssionais de várias áreas nos últimos dois anos, das quais 10 dedicadas
exclusivamente ao novo segmento, a presidente do Conselho de Administração do Carregosa considera "particularmente
grato e compensador veri�car que, numa altura em que tanto se discute a concentração bancária, o fecho de balcões e os
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RECOMENDADOS PARA SI

despedimentos no setor, o banco expande a sua atividade, alarga a oferta de produtos e serviços e aumenta as equipas
com contratações que foram sendo feitas ao longo dos últimos meses".
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Pensionistas com direito a atualização recebem a 10
ou 18 de agosto
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Subsídio de refeição dos funcionários públicos sobe
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Comissão de trabalhadores da Autoeuropa demitiu-se
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Publicada lei que obriga empresas a terem mulheres
na administração
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O mundo das moedas digitais mudou: A bitcoin
ganhou uma gémea... e rival
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Termina dia 28 o prazo para Função Pública optar pela
requali�cação

(https://www.noticiasaominuto.com/economia/840990/governo-reconhece-perturbacao-
e-incomodo-na-operacao-da-sata)

31/07/17ECONOMIA  AÇORES

Governo reconhece perturbação e incómodo na
operação da SATA
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"Gostávamos que a Lone Star tivesse comprado o
Novo Banco todo"
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Sony quebra recorde de lucros e anuncia mais uma
compra
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Discovery compra dona da Food Network por 10 mil
milhões de euros
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Madeira abre concurso público para ligação com o
continente por ferry
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Angola contrata empresa para reabilitar 100 km de
estradas por 75 milhões
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Pêssego da Covilhã promovido nos voos da SATA
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01/08/17ECONOMIA  SECRETÁRIO DE ESTADO

Governo considera "muito boas notícias" resultados
do Metro de Lisboa
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de-terca-feira)

01/08/17ECONOMIA  MATÉRIAS-PRIMAS

Ouro ganha terreno na sessão de terça-feira
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Taxas Euribor caem a 3, 6 e 9 meses e mantêm-se a
12
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Setor automóvel com pro�ssão? "77% dos inquiridos
não recomenda"
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Novo complexo hospitalar privado em Luanda cria
mais de 400 empregos
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Petróleo Brent abre em baixa no mercado de futuros
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Novo Banco avança com processo de venda da GNB
Seguros Vida

(https://www.noticiasaominuto.com/economia/841423/venda-da-opel-e-vauxhall-ao-
grupo-psa-concluida)

01/08/17ECONOMIA  CONSTRUTORA

Venda da Opel e Vauxhall ao grupo PSA concluída
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Açores importam uma centena de ovelhas para
incrementar produção de leite
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01/08/17ECONOMIA  MERCADOS

Juros da dívida de Portugal a descer a 2 e 5 anos e a
subir a 10
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