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MILLENNIUM BCP INTEGRA BLOOMBERG  
GENDER-EQUALITY INDEX E ADERE À 
WOMEN’S EMPOWERMENT PRINCIPLES 

 
 

     

 

O Millennium bcp volta a 

ser, pelo segundo ano 

consecutivo, o único banco 

português a integrar o 

Bloomberg Gender-Equality 

Index 

 

 

O Banco aderiu também à 

Women´s Empowerment 

Principles das Nações 

Unidas, uma plataforma 

internacional de promoção 

de igualdade de género 

 

 

 

Miguel Maya, Presidente da 

Comissão Executiva, afirma: 

“O Millennium bcp garante 

aos seus Colaboradores um 

tratamento com igualdade 

de oportunidades” 

 

 

O Millennium bcp volta a ser, pelo segundo ano consecutivo, o único banco 
português a integrar o Bloomberg Gender-Equality Index, um índice com as 
empresas mundiais que se destacam na implementação de práticas e políticas de 
igualdade de género, diversidade e inclusão. Simultaneamente, o Banco aderiu 
também à Women’s Empowerment Principles das Nações Unidas, uma plataforma 
internacional de promoção de igualdade de género. 
 
Estes dois acontecimentos refletem o empenho do Millennium bcp, que acaba de 
aprovar uma nova política corporativa de Diversidade e Igualdade de 
Oportunidades e de implementar um Plano para a Igualdade de Género, 
assumindo um compromisso identitário com ações inclusivas e concretas nos 
processos e práticas na gestão de Pessoas. 
 
“O Millennium bcp instituiu nos seus regulamentos e promove nas suas atuações 
a igualdade de oportunidades, nomeadamente no âmbito dos critérios de seleção 
e condições de contratação, possibilitando que os Colaboradores - 
independentemente da ascendência, orientação sexual, situação familiar, origem 
étnica, religião, condição social e convicções políticas - desenvolvam a carreira 
profissional reforçando e aperfeiçoando competências no exercício das suas 
funções e através de programas de formação que valorizam as pessoas e as 
preparam para lidar com envolventes mais complexas e em permanente evolução. 
Uma organização que valoriza a diversidade fica melhor preparada para entender 
os novos desafios e saber dar as respostas adequadas num mundo cada vez mais 
global e diverso,” afirma Miguel Maya, Presidente da Comissão Executiva do 
Millennium bcp.  
 
Ao integrar o Bloomberg Gender-Equality Index, o Millennium integra um grupo 
de instituições que se destacam na implementação de práticas e políticas de 
igualdade de género, diversidade, inclusão e de relato claro e transparente. O 
Millennium bcp é o único banco Português incluído neste índice de referência, um 
marco que reflete o compromisso com o desenvolvimento do seu Plano Diretor de 
Sustentabilidade e um reconhecimento ao seu desempenho. 
 
A par da valorização das competências genéricas e específicas, o Millennium bcp 
identifica de forma justa, e exclusivamente com base no mérito, os Colaboradores 
com potencial e talento para virem a assumir funções de responsabilidade e 
complexidade acrescidas.  
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Promove, ainda, medidas específicas para a valorização do balanço entre trabalho 
e vida pessoal, como são exemplo – entre vários outros - o incremento do subsídio 
de apoio à natalidade (para 800 euros líquidos) e a atribuição de um subsídio 
infantil mensal e de um subsídio de estudo trimestral, cobrindo todos os níveis de 
ensino. 
 
Para mais informações e detalhe, consulte:  
 
Política de Diversidade e Igualdade de Oportunidades  
 
Plano Para a Igualdade de Género 2021  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/sustentabilidade/Documents/Politica-Diversidade-e-Igualdade-de-Oportunidades.pdf
https://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/sustentabilidade/Documents/2021/Plano_Igualdade_Genero_BCP_2021_pt.pdf

