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"Até ao �nal do ano, o Banco Carregosa estima atingir 150 milhões
de euros em ativos sob supervisão só junto deste segmento", diz o
banco com sede no Porto em comunicado. O banco inaugurou
novas instalações.

O Banco Carregosa apresentou esta sexta-feira novas instalações no Porto, ao
mesmo tempo que inaugura uma nova área de negócio destinado aos
particulares com potencial de poupança/investimento. O projecto, segundo o
banco liderado por Maria Cândida Rocha e Silva “envolveu a criação de uma
imagem nova, equipas dedicadas e instalações para clientes exclusivas, tendo o
site sido reformulado”, avança a instituição em comunicado.

“Esta expansão de atividade destina-se a dar uma melhor resposta à procura por
parte de clientes que, não se enquadrando no conceito de banca privada,
revelam potencial de poupança e investimento, além de passar a servir melhor
um segmento emergente, com forte propensão tecnológica.  Este per�l de
clientes procura simultaneamente o acompanhamento presencial e à distância,
através de canais digitais, pelo que são oferecidas as duas alternativas”, diz o
banco.

Para a Presidente do Conselho de Administração do Banco Carregosa, Maria
Cândida Rocha e Silva, é-lhe “particularmente grato e compensador veri�car que
o Banco Carregosa expande a sua atividade, alarga a sua base de clientes e
aperfeiçoa a qualidade de atendimento. A casa Carregosa, que existe desde 1833,
dá mais um passo no sentido de aumentar a con�ança dos seus clientes,
reforçando a sua sustentabilidade”, cita o comunicado.

Até ao �nal do ano, o Banco Carregosa estima atingir 150 milhões de euros em
ativos sob supervisão só junto deste segmento.

Além do crescimento orgânico para uma nova área, o Banco Carregosa continua
centrado na banca privada.
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O comunicado cita o Presidente da Comissão Executiva, Francisco Oliveira
Fernandes a falar da banca privada (gestora de património): “O Banco mantém o
seu posicionamento, focado nos segmentos de particulares de elevado
património, alargado agora aos particulares com 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”.
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