
120.o Aniversário do Banco Nacional Ultramarino   

A reputação do BNU em Macau foi construída ao longo de uma longa e ilustre história que 
começou em 1902, aquando da abertura da sua primeira agência, tornando-se no primeiro Banco 
Emissor de Notas de Macau. Com uma cultura diversificada e herança Portuguesa, o BNU prosperou 
e evoluiu tornando-se uma das principais Instituições Financeiras de Macau, providenciando soluções 
financeiras e serviços de elevada qualidade, quer aos seus clientes particulares, como ao seus clientes 
empresa.  

Em 1905, o Banco foi incumbido da importante missão de criar e emitir moeda própria do 
território, contribuindo significativamente para a constituição e crescimento do sistema bancário e 
monetário local.  

Actualmente, o BNU mantém o estatuto de um dos bancos emissores de notas da Região 
Administrativa Especial de Macau (RAEM), acompanhando a qualidade das notas produzidas e a 
evolução tecnológica, com a introdução de novos recursos de segurança e técnicas de impressão. 
Adicionalmente, percebendo que a evolução dos sistemas de pagamento se tem vindo a alargar a  
diferentes soluções, o BNU tem também apostado em disponibilizar um conjunto de novas opções de 
pagamento, que vêm simplificar drasticamente a vida quotidiana dos residentes de Macau. 

A actividade principal do BNU tem lugar em Macau, onde disponibiliza uma rede de Agências 
e Centros de Serviço que servem todo o Território de Macau – Macau, Taipa e Coloane. O BNU dispõe 
ainda de uma Agência em Hengqin, principal veículo de colaboração do Banco no desenvolvimento da 
Grande Baía, com diversas oportunidades de negócio, e um escritório de representação em Xangai.  

Como parte integrante do Grupo Caixa Geral de Depósitos, com grande presença nos Países de 
Língua Portuguesa, o BNU continua a posicionar-se como o parceiro preferencial das empresas destes 
países, que procuram alargar o negócio e desenvolver relações comerciais com a China.  

O BNU tem-se dedicado a servir os residentes de Macau e orgulha-se de facilitar e melhorar a 
vida económica da comunidade em que opera e serve. O conhecimento e a experiência adquiridos têm 
sido essenciais para trazer sucesso aos negócios e projetos dos seus clientes em sectores como o 
imobiliário, retalho, jogos, transporte, construção, serviços públicos e comércio internacional, 
providenciando também soluções de financiamento de curto, médio e longo prazo. O BNU 
disponibiliza ainda um serviço bancário online empresarial alargado, permitindo efectuar transacções 
e acompanhar de perto as contas da empresa. 

Actualmente, o banco está na linha da frente da inovação, focado em fornecer uma ampla gama 
de produtos inovadores e serviços de valor acrescentado que respondam às necessidades dos clientes, 
quer Particulares, quer Pequenas e Médias Empresas (PME). 

De olhos postos no futuro, o BNU continua a defender os valores da “Confiança, Inovação e 
Excelência” e o seu caminho contínuo de apoio às orientações do Governo da RAEM para tornar Macau 
uma “Smart City”, uma plataforma para promover a relação sino-portuguesa, para cooperar para o 
desenvolvimento da área da Grande Baía e da zona de cooperação Guangdong - Macau em Hengqin. 

O BNU considera a sua história financeira uma oportunidade para avançar na sua missão, servir 
os seus clientes e melhorar a comunidade para um futuro melhor. 

Nesta edição de selos comemorativos especiais, o design incorpora o logotipo do 120.o 
aniversário do BNU, o seu edifício histórico e padrões de notas bancárias, apresentando também vários 
navios de exploração e utilidade enquanto viajam ao longo de uma linha do tempo abstrata até aos dias 
actuais. O principal conceito de design apresenta o horizonte, onde a linha vermelha corporativa do 
BNU traça um caminho a seguir em direcção à identidade corporativa e ao edifício. Esta linha líder 
viaja no tempo desde os tempos marítimos do passado até ao presente para celebrar o 120.o aniversário 
do BNU. 
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