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Tema material:  

 
Ao longo de 2019, o Grupo BCP esteve presente em 
diversos índices de Sustentabilidade. 
 
Em Portugal, o Millennium bcp no âmbito da avaliação 
realizada pelo analista ESG (Environmental, Social and 
Governance) – VigeoEiris - i) foi confirmado no índice 
“Ethibel Excellence Europe", que inclui as 200 
empresas europeias com melhor performance em 
matérias de sustentabilidade; ii) manteve-se no 
“Ethibel EXCELLENCE Investment Register”, um 
reconhecimento que reflete o elevado desempenho 
do Grupo BCP no exercício de práticas de 
sustentabilidade junto do mercado e potenciais 
Investidores.  
 
Resultado da avaliação realizada pelo analista - 
Standard Ethics - integrou também o índice "European 
Banks Index".  
 
 
 

Na Polónia, o Bank Millennium integrou o índice “WIG-
ESG” da Bolsa de Valores de Varsóvia, num 
reconhecimento do trabalho desenvolvido no âmbito 
das dimensões ambientais, sociais, económicas e de 
governo corporativo. 
 
Na edição de 2019 do CDP - Carbon Disclosure Project, 
o Grupo BCP foi incluído na banda “Management”, 
com a classificação “B”. 
 
O Grupo BCP, já em 2020, foi ainda incluído, pela 
primeira vez, o Bloomberg Gender-Equality Index, 
juntando-se ao grupo das 325 empresas que a nível 
mundial se destacam na implementação de práticas e 
políticas de igualdade de género, diversidade e 
inclusão.  
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