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O Banco Comercial Português realiza anualmente diversas ações e iniciativas de âmbito social e ambiental, inseridas na 

estratégia de sustentabilidade e na política de responsabilidade social. 
 

 

JANEIRO 

 Voluntários do Bank Millennium da região de 
Kujawsko-Pomorskie, na Polónia, equipam a 
biblioteca, promovem a leitura e dão aulas de 
empreendedorismo na escola primária n.º 3 em 
Mogilno. 
 

FEVEREIRO 

 Numa iniciativa conjunta com a Câmara 
Municipal de Cascais, mais de 50 voluntários 
+Millennium bcp plantam 400 árvors no Parque 
Natural Sintra Cascais; 
 

 Fndação Millennium bcp apoia a editora A+A 
Books na produção do Guia de Arquitetura sobre 
o arquiteto Carrilho da Graça. Este 4.º guia da 
Coleção Guias de Arquitetura ganhou o 1.º 
Prémio para melhor Publicação/Livro da XI BIAU 2019 
- Bienal Internacional de Arquitetura e Urbanismo; 
 

 Atribuição de mais um Prémio Rui Osório de 
Castro / Millennium bcp pela Fundação 
Millennium bcp (3.ª edição), distinguindo o 
desenvolvimento de projetos e iniciativas 
inovadoras na área do cancro infantil. 

 

   MARÇO 

 Os Colaboradores do Millennium bcp em Portugal, 
numa parceria com a Associação HELPO e em 
complemento ao apoio financeiro atribuído pelo 
Banco, no valor de 50.000 Euros, recolheram 
internamente algumas toneladas de bens 
essenciais a favor das pessoas afetadas pelo 
ciclone Idai. 

 

ABRIL 

 Bank Millennium, na Polónia, premiado pela 
quinta vez com o “POLITYKA CSR Silver Leaf 
2019”, prémio atribuído às empresas que 
implementam políticas e práticas de 
Responsabilidade Social Corporativa nas suas 
atividades diárias; 
 

 Millennium bim oferece fontanário à população 
de Namialo, na Província de Nampula, em 
Moçambique, garantindo acesso a água potável 
a uma população de mais de 5.000 habitantes; 
 

 “Financial ABC”, programa de educação 
financeira da Fundação Bank Millennium 
dirigido a crianças do ensino pré-escolar, 
recebeu o primeiro prémio no concurso “Golden 
Banker” na categoria “Banco Socialmente 
Responsável”. 
 

MAIO 

 Millennium bcp participam, a nível nacional, com 
a presença de mais de 50 voluntários, na 
campanha regular de recolha de alimentos 
promovida pelo Banco Alimentar; 
 

 A Fundação Millennium bcp apoia a ARCO Lisboa 
- Feira Internacional de Arte Contemporânea 
Arco e a realização dos Millennium Art Talks, um 
programa de debate e reflexão sobre a arte 
contemporânea internacional.
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JUNHO 

 O Bank Millennium, na Polónia, uma das 
empresas líderes na gestão de políticas e 
práticas de Responsabilidade Social 
Corporativa, volta a integrar, em 2019, o Top 10 
do ranking de Empresas Socialmente 
Responsáveis do Responsible Business 
 Forum; 
 

 Bank Millennium classificado em primeiro lugar 
na categoria “Acessibilidade” (redução de 
barreiras físicas e digitais) no Ranking de bancos 
publicado pelo Miesięcznik Finansowy Bank;  
 

 Fundação Millennium bcp apoia exposição 
digital e imersiva para assinalar os 25 anos do 
Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva; 
 

 Fundação Millennium bcp continua a apoiar o 
programa GOS - Gestão de Organizações 
Sociais, desenvolvido pela AESE Business School 
em parceria com a ENTRAJUDA (Cursos 17º e 
18º, em Lisboa e Porto).   
 

JULHO 

 Festival ao Largo, 11.ª edição da iniciativa anual 
que apresenta em palco no Largo de São Carlos, 
em Lisboa, uma diversidade de espetáculos com 
o melhor da música sinfónica, da ópera e do 
bailado; 
 

 Concluída a 5ª edição do programa de literacia 
financeira "Financial ABC" do Bank Millennium, 
na Polónia, dirigido a crianças em idade pré-
escolar, que permitiu formar mais de 10.000 
alunos de 120 creches de todo o país; 
 

 Millennium bim promove a 14ª edição do 
Torneio Mini-basquete, envolvendo mais de 
2.000 atletas com idades entre os 6 e os 11 anos, 
oriundos de cidades das 11 províncias de 
Moçambique; 

 
 Exposição “Abstração. Arte Partilhada Coleção 

Millennium bcp” no Museu Amadeo de Souza-
Cardoso, inaugurada no âmbito do Festival 
Mimo Amarante; 

 
 

 
 

 

 O Millennium bcp, no âmbito da sua estratégia 
de sustentabilidade, subscreve a "Carta de 
Compromisso para o Financiamento Sustentável 
em Portugal", iniciativa que visa contribuir para 
a promoção e o desenvolvimento do 
financiamento da Neutralidade Carbónica até 
2050. 
 

AGOSTO 

 Bank Millennium reabilita, no âmbito do seu 
programa de Voluntariado corporativo, mais 
uma escola primária para crianças com 
necessidades especiais, desta vez em Mońki, na 
Polónia; 
 

 Fundação Millennium bcp apoia a edição de 
2019 do Festival “Todos-Caminhadas de 
Cultura”, este ano sob o tema “Avizinhar o 
Mundo”, uma iniciativa da Câmara Municipal de 
Lisboa que promove a multiculturalidade e o 
diálogo entre os diferentes bairros de Lisboa; 
 

 Lançamento de um serviço inovador em 
Portugal que permite a abertura de conta 
apenas com a apresentação do cartão do 
cidadão. 

  

SETEMBRO 

 Millennium bim cria biblioteca na Escola 
Primária do Siaia, na província de Gaza, em 
Moçambique, para mais de 3.000 alunos, 
resultado de mais uma ação de voluntariado 
realizada no âmbito da 10ª edição das 
Olimpíadas Bancárias; 
 

 Millennium bim apoia a primeira Ópera 
Moçambicana, - "O Grito de Mueda" -, estreada 
no Centro Cultural da Universidade Eduardo 
Mondlane, em Maputo; 

 Fundação Millennium bcp apoia a Carpe Diem 
Arte e Pesquisa, nomeadamente o concurso 
“Prémio Arte Jovem Fundação Millennium bcp 
2019” para estudantes de artes visuais; 
 

 Fundação Millennium bcp apoia o MoneyLab - 
Laboratórios de Educação Financeira, roadshow 
de literacia financeira dirigido a alunos do 
secundário; 
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ddaa  ssoocciieeddaaddee  ee  ddaass  ffaammíílliiaass……..   
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 No âmbito da sua estratégia de 
Sustentabilidade, o Millennium bcp subscreve o 
“Guia do CEO sobre Direitos Humanos”, uma 
iniciativa do World Business Council for 
Sustainable Development e do Business Council 
for Sustainable Development (BCSD Portugal). 

 

OUTUBRO 

 Millennium bim realiza, no Dia Mundial da 
Poupança e no âmbito do seu programa de 
Responsabilidade Social "Mais Moçambique pra 
Mim", ação de sensibilização sobre hábitos de 
poupança para mais de 15 mil alunos 
distribuídos por 35 escolas a nível nacional; 

 
 Millennium bim reabilita escola primária 

destruída pelo ciclone Idai, no distrito de Búzi, 
com fundos angariados através de campanha de 
solidariedade lançada junto de clientes e 
colaboradores do Banco em Moçambique; 

 
 Millennium bim volta a apoiar a 9.ª Edição da 

Corrida Solidária Helpo, que se estendeu a várias 
cidades de Moçambique. 

 

NOVEMBRO 

 Confirmação do Millennium bcp no índice das 
200 empresas mais sustentáveis da Europa, de 
acordo com o índice de sustentabilidade 
“Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 
Europe”; 

  
Conclusão da intervenção de conservação e 
restauro na Sala D. João IV, no Palácio da Ajuda, 
apoiada pela Fundação Millennium bcp; 
 

 Millennium bcp lança ação interna de recolha de 
pensos rápidos infantis coloridos, livros de 
pintar e lápis de cor, a favor das crianças 
apoiadas pela Associação ACREDITAR. 

 

 

DEZEMBRO 

 Bank Millennium, na Polónia, incluído no 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; 
 

 Fundação Millennium bcp apoia, no âmbito da 
Associação World Monuments Fund Portugal, o 
projeto de conservação da Igreja do Mosteiro 
dos Jerónimos; 
 

 Bank Millennium, na Polónia, reconhecido como 
“Empregador do Ano 2019” pelos seus 
benefícios sociais, investimento no 
desenvolvimento dos Colaboradores e pela sua 
atividade de Responsabilidade Social 
Corporativa; 
 

 Millennium bcp participa, mais uma vez a nível 
nacional e com a presença de 120 voluntários, 
na campanha semestral de recolha de alimentos 
promovida pelo Banco Alimentar; 
 

 Millennium bcp lança ação interna de recolha de 
donativos “Millennium Solidário – Campanha de 
Natal 2019", a favor das crianças apoiadas pela 
Fundação Make-A-Wish; 
 

 Millennium bcp subscreve o Pacto de Mobilidade 
Empresarial da Cidade de Lisboa, uma iniciativa 
conjunta do World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD), da Câmara 
Municipal de Lisboa (CML) e do BCSD Portugal, 
em que assume o compromisso de contribuir 
para uma mobilidade mais sustentável na região 
de Lisboa; 
 

 Comissão Executiva do Millennium bcp aprova o 
Plano Diretor de Sustentabilidade (PDS) 2021, 
quadro de referência das ações concretas, 
incrementais e transformacionais, a concretizar 
pelo Banco em Portugal nas diferentes 
dimensões da Sustentabilidade. 

……  mmaass  ttaammbbéémm  nnaa  pprreesseerrvvaaççããoo  ddoo  ppaattrriimmóónniioo  
ccuullttuurraall,,  nnaa  pprrootteeççããoo  ddoo  mmeeiioo  aammbbiieennttee  ee    nnoo  aappooiioo  
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