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COM INAUGURAÇÃO DE NOVAS INSTALAÇÕES

Banco Carregosa expande
área de negócio
O Banco Carregosa apresen

tou uma nova área de negócio
destinada a clientes que não se
enquadrando no conceito de ban
ca privada revelam potencial de
poupança e investimento O ban
co inaugurou para o efeito no
vas instalações no Porto na rua
Guerra Junqueiro a 100 metros
da sede na avenida da Boavista
e em Lisboa na Rua Latino Coe
lho
Tendo em conta que o perfil de

cliente da nova área de negócio
procura acompanhamento pre

sencial e à distância através de ca
nais digitais o Carregosa renovou
também o site
Para a presidente do conselho

de administração do Banco Car
regosa Maria Cândida Rocha e
Silva é particularmente grato
e compensador verificar que o
Banco Carregosa expande a sua
atividade alarga a sua base de
clientes e aperfeiçoa a qualidade
de atendimento A casa Carrego
sa que existe desde 1833 dámais
um passo no sentido de aumentar
a confiança dos seus clientes re

forçando a sua sustentabilidade
Até ao final do ano o Banco

Carregosa estima atingir 150 mi
lhões de euros em ativos sob su
pervisão só junto deste segmento

Foco continua na banca
privada

Além do crescimento orgânico
para uma nova área o Banco Car
regosa continua centrado na ban
ca privada segundo o presidente
da comissão executiva Francisco
Oliveira Fernandes O Banco

mantém o seu posicionamento
focado nos segmentos de parti
culares de elevado património
alargado agora aos particulares
com potencial de poupança in
vestimento 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 moderni
dade do serviço de banca online
que adotava a marca GoBulling
salienta
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