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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Com vista a promover uma cultura de responsabilidade social, o Millennium bcp tem 
procurado desenvolver um conjunto de acções junto dos vários grupos de Stakeholders com o 
objectivo de contribuir para o desenvolvimento social dos países em que opera, dividindo a sua 
intervenção nas seguintes dimensões

• Envolvimento com a comunidade externa e com a comunidade interna (Colaboradores); 

• Oferta de produtos e serviços que incorporam princípios sociais e ambientais; 

• Partilha dos princípios de sustentabilidade. 

COMUNIDADE EXTERNA

No que diz respeito à Comunidade Externa, as acções desenvolvidas pelo Millennium bcp, no 
âmbito dos programas de responsabilidade social, são vastas e abarcam áreas como a educação, 
a cultura, a beneficência, a solidariedade e as actividades comunitárias, algumas das quais inseri-
das em programas de voluntariado. 

Também a Fundação Millennium bcp, em consonância com os princípios de desenvolvimento 
sustentável subjacentes à sua acção mecenática e à política de Responsabilidade Social apoia 
diversas iniciativas de impacto em termos de sustentabilidade económica, social e cultural.

Para conhecer os principais domínios de atuação da Fundação Millennium bcp, clique:
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FUNDAÇÃO 2010 FUNDAÇÃO 2011
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http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/fundacao/Documents/RC_FundacaoMbcp2010_INGbookmarks.pdf
http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/investidores/Documents/comunicados/2012/PC39369.pdf
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INICIATIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA LITERACIA FINANCEIRA

EDUCAÇÃO FINANCEIRA - PÚBLICO EM GERAL

No site do Millennium bcp pode encontrar uma área informativa dedicada ao Planeamento 
Financeiro, que funciona como uma ferramenta educacional interactiva. Este projecto é dedi-
cado à população em geral e foi criado para responder à crescente necessidade de sensibilizar 
e promover, junto de toda a população, hábitos de planeamento e poupança. A informação está  
acessível a todos os utilizadores que a pretendam consultar.

Adicionalmente, e aproveitando as Redes Sociais, o banco disponibiliza no Facebook a página 
Millennium Sugere com dicas para poupar, estratégias para uma eficaz gestão do orçamento 
familiar e informações úteis, de caracter genérico, sobre fiscalidade e impostos. Este espaço de 
partilha tem-se revelado uma fonte de experiências e ajuda na compreensão da importância de 
poupar para garantir um futuro melhor, assim como no planeamento do orçamento mensal 
para fazer face aos desafios actuais e futuros, cada vez mais relevantes na actual conjuntura 
socioeconómica do país.
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http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Particulares/solutions/Pages/PlaneamentoFinanceiro.aspx
http://ind.millenniumbcp.pt/pt/Particulares/solutions/Pages/PlaneamentoFinanceiro.aspx
https://www.facebook.com/MillenniumSugere


PARCERIAS PARA A EDUCAÇÃO

O papel das empresas no apoio à educação em todas as etapas da vida da população é hoje 
fundamental como promotor da qualidade das competências individuais que são determi-
nantes para alavancar a produtividade e competitividade das empresas e do País.

Com o objectivo de reforçar as parcerias escola /empresa com instituições que partilham 
objectivos comuns, o Millennium bcp:

• É corporate partner do Community of European Managment Schools (CEMS), participando 
em diversas actividades de apoio ao Mestrado MIM - Master in International Management, 
actualmente reconhecido como o melhor mestrado de Bolonha, na área de gestão em 
Portugal. Esta parceria está integrada numa aliança estratégica de 27 escolas de gestão 
em todo o mundo e de 60 parceiros empresariais e fortalece a interligação com o 
mundo académico, contribuindo para intensificar as experiências académicas decor-
rentes de uma exposição dos alunos às melhores práticas empresariais. 

• Estabeleceu uma parceria com o Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal 
(IDEFF) da Faculdade de Direito de Lisboa, no âmbito das Pós-Graduações em Merca-
dos Financeiros, Direito da Concorrência e da Regulação, Direito Fiscal, Parcerias do 
Estado e das Autarquias Locais e Avançada em Direito Fiscal, da qual faz parte, entre 
outras colaborações, a participação de Colaboradores do Banco para lecionarem nas 
áreas de compliance e fiscalidade. 

VOLUNTARIADO

O banco tem procurado criar oportunidades para os seus Colaboradores participarem como 
voluntários em diversas acções junto da comunidade, partilhando experiência e conhecimento.
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Voluntária do Millennium bcp numa das aulas com aluno
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Parceria com a Junior Achievement

Como membro-fundador da Aprender a Empreender - Associação de jovens empreendedores 
de Portugal - o Millennium bcp iniciou em 2006 a colaboração na implementação dos progra-
mas, daquela Associação, com a participação de 12 Colaboradores Voluntários que durante seis
semanas lecionaram o programa "Economia para o Sucesso" a alunos do 9º ano de escolari-
dade. 

Desde aí, e até ao presente ano, centenas de Colaboradores do Millennium bcp participaram 
já em diferentes programas daquela Associação -  "A Família", "A Comunidade",  “A Europa e 
Eu”, “É o meu Negócio”, “Economia para o sucesso”, "Bancos em Acção" e “A Empresa” – no 
Continente e Madeira. Nota ainda para o apoio do Millennium bcp em exclusivo ao programa 
Startup, destinado a jovens universitários, através do qual o Banco disponibiliza tutores que 
apoiaram as equipas no desenvolvimento dos seus projetos.

Parceria com a Microsoft e a EPIS

Divulgar informação sobre a segurança no computador e na Internet é promover uma utili-
zação segura, consciente e responsável das tecnologias. 

O Millennium bcp em parceria com a Microsoft e a EPIS (Empresários pela Inclusão Social), tem 
promovido acções de sensibilização junto da comunidade educativa, em especial crianças e 
jovens, para uma utilização mais segura e responsável da internet e do computador.

Neste âmbito, e desde 2010, vários Colaboradores participam no “Dia da Internet Segura”, 
promovendo acções de sensibilização sobre esta matéria. A título de exemplo, em 2013 esta 
acção abrangeu cerca de 10 mil jovens, envolvendo 75 escolas de ensino básico e secundário 
do país inteiro, assim como, seniores, envolvendo 14 Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS). Uma experiência enriquecedora para todos os Colaboradores que ajudaram a 
contribuir para um futuro mais seguro de todas as crianças e jovens envolvidos nesta acção.
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http://www.saferinternetday.org/web/guest;jsessionid=F43E881335D7C542E27587EBE72684CD
http://www.internetsegura.pt/

