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O Grupo BCP prossegue uma estratégia de Sustentabilidade que incorpora e promove uma cultura de responsabilidade ambiental 
e de combate às alterações climáticas, a par dos seus objetivos estratégicos de inovação tecnológica e digital.  
 
A racionalização de consumos de energia, água e materiais assente numa lógica tanto de desmaterialização dos processos como 
de proteção do meio envolvente e de preservação dos recursos naturais, constituem objetivos que integram o essencial da 
política ambiental implementada nas operações do BCP (disponível para consulta na secção de Sustentabilidade do website do 
Banco através de https://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/sustentabilidade/Documents/Politic_Ambiental.pdf). 
 
Em 2019, o Banco definiu o seu Plano Diretor de Sustentabilidade 2021, com o objetivo de criar - cada vez mais - valor a nível 
económico, social e ambiental. Um dos eixos de atuação deste plano é o ambiental, com foco nas Operações Sustentáveis. Este 
eixo Ambiental incorpora 12 ações concretas que visam contribuir para a limitação do aquecimento global (em alinhamento com 
os compromissos assumidos no Acordo de Paris) e para a minimização do impacto ambiental das operações.  
 
De seguida estão sintetizadas as principais medidas a implementar a partir de 2020:  
 

Alterações climáticas, 
eficiência energética e 
energias alternativas 

Contribuir para a limitação do 
aquecimento global a 2ºC 
(Acordo de Paris) 

Alargar o conhecimento sobre a pegada de carbono, incluindo o scope 3, a 
montante e jusante da atividade do Grupo; 

Redefinir metas de redução de emissões de acordo com a Science Based  
Targets Initiative; 

Implementar as recomendações da “Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures” (TCFD); 

Avaliar a capacidade de aumentar instalação de centrais fotovoltaicas (definir 
meta de produção e prazo de implementação); 

Consumo de energia 30% renovável, através de um Renewable Energy Power 
Purchase Agreement (RE PPA); 

Aquisição de veículos energeticamente eficientes para a Frota Automóvel do 
Banco, 30% até 2025 e 80% até 2030;  

Desempenho  
ambiental 

Minimizar impacto  
ambiental das operações 

Implementar medidas de redução de consumos; 

Implementar medidas que visem a redução, reutilização e reciclagem de resí-
duos; 

Fomentar consciencialização individual para a adoção de comportamentos 
ambientalmente responsáveis; 

Reduzir a utilização de plásticos descartáveis nas operações do BCP; 

Digitalização - com objetivo "papel zero"; 

Implementar um processo de monitorização ambiental de um conjunto de KPI, 
nas estruturas nacionais e internacionais, harmonizando critérios e acompa-
nhando a sua evolução. 
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável  

O Grupo BCP reconhece a importância do envolvimento das empresas para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), tendo identificado quais são os principais contributos do Grupo BCP para os ODS relacionados com a área do 
ambiente, apresentados em seguida. 
 

 

 
 

  

ODS 13  
AÇÃO CLIMÁTICA Contributo do Grupo BCP 

13.2 Integrar medidas relacionadas com alterações climáti-
cas nas políticas, estratégias e planeamentos nacionais 

Implementação de um conjunto de medidas de eficiência energética.  

Produtos Sustentáveis - Investir e financiar projetos que facilitem a mitigação do risco e adaptação 
às alterações climáticas (vide capítulo Responsabilidade Social - Produtos e Serviços). 

13.3 Melhorar a educação, aumentar a consciencialização e 
a capacidade humana e institucional sobre medidas de miti-
gação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce no 
que respeita às alterações climáticas. 

Sensibilização interna para a importância da adoção de hábitos ambientalmente responsáveis. 

13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades 
para o planeamento e gestão eficaz no que respeita às alte-
rações climáticas, nos países menos desenvolvidos e peque-
nos Estados insulares em desenvolvimento, e que tenham 
um especial enfoque nas mulheres, jovens, comunidades lo-
cais e marginalizadas. 
 

Participação do Millennium bcp em iniciativas colaborativas sobre alterações climáticas e sustai-
nable finance: membro do Grupo de Trabalho sobre Finanças Sustentáveis da “APB –Associação 
Portuguesa de Bancos”, um dos representantes da Banca portuguesa no Grupo de Trabalho sobre 
Sustainable Finance da “EBF –European Banking Federation” e é também membro do Grupo de Tra-
balho “Sustainable Finance” do BCSD Portugal. 

ODS 15 
PROTEGER A VIDA 
TERRESTRE 

Contributo do Grupo BCP 

15.a Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de to-
das as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o 
uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas. 

 
Produtos financeiros direcionados para financiar a proteção das florestas, biodiversi-
dade e ecossistemas - Cartão WWF (Polónia), sendo parte das transações efetuadas 
pelos clientes revertida a favor desta instituição. Para além disso, o cartão é feito de 
material amigo do ambiente. 
 
Apoiar iniciativas e organizações que defendam a proteção das florestas e biodiversi-
dade – Apoio do BCP ao Movimento ECO – Empresas Contra os Fogos (Portugal). 

 
15.b Mobilizar recursos significativos, a partir de todas as 
fontes, e em todos os níveis, para financiar a gestão florestal 
sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países 
em desenvolvimento para promover a gestão florestal sus-
tentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento. 
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Principais destaques 

(2019, % de evolução face a 2018) 

 

 

 

Resumo do Desempenho Ambiental – Grupo BCP 

 

(*) Âmbito nacional - Portugal 

 

 
  

 Unid. 2020 2019 2018 2017 Var.% 
Face a 
2019 

(5 anos) 
  Metas 

(*) 
Var.% 
19/18 Valores Var.% 

18/17 Valores Var.% 
17/16 Valores 

ENERGIA ELÉTRICA (*) MWh --33%%  -0,3% 65.989 -11% 66.181 -7% 74.165 --3333%%  

ENERGIA          
Total TJ --44%%  -5% 443 -15% 465 -5% 545 --3377%%  

Direta TJ -4% -18% 130 -25% 158 -5% 211 --4488%%  

Indireta TJ -3% 2% 313 -8% 307 -5% 334 --3311%%  

ÁGUA m3 --22%%  -2% 276.460 -23% 366.872 -1% 233.857 --5500%%  

PRODUÇÃO DE RESÍDUOS t --44%%  -9% 617 12% 677 9% 605   

MATERIAIS            

Total t --77%%  -1% 2.107 -8% 2.140 -2% 2.330 --2211%%  

Cartão/papel t -7% -1% 2.046 -9% 2.071 -2% 2.267 --2200%%  

Plástico t -10% -10% 60 10% 67 -2% 61 --2200%%  

CO2            

Total  tCO2eq --55%%  0% 50.714 -9% 50.588 -7% 55.683 --2233%%  

Emissões diretas tCO2eq -7% -16% 8.330 -23% 9.921 -6% 12.921 --4488%%  

Emissões indiretas tCO2eq -7% 4% 42.384 -5% 40.667 -7% 42.762 --2233%%  

MOÇAMBIQUE: 
Materiais: 476 t (+12%) 
Resíduos: 24 t (-5%)  

PORTUGAL: 
Energia elétrica: 41.377 MWh (+3%) 
Emissões: 15.839 tCO2 (-4%)  
Água: 182.382 m

3
(-9%) 

Materiais: 1.217 t (-9%) 
Resíduos: 347 t (-1%) 

POLÓNIA: 
Energia elétrica: 24.498 MWh (-6%) 
Emissões: 34.872 tCO2 (+2%) 
Água: 94.078 m

3 
(+17%) 

Materiais: 408 t (+9%) 
Resíduos: 246 t (-18%) 

SUIÇA: 
Energia elétrica: 114 MWh (-8%) 
Emissões: 3 tCO2 (-8%) 
Materiais: 6 t (+6%) 
Resíduos: 0,05 t (-25%)  

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

86  



          RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019      
 
 

87 
 

Tema material:  

 
 

Ecoeficiência operacional 

O BCP assegura um acompanhamento regular das iniciativas realizadas em todas as geografias onde está presente, em função 
da sua realidade local, e monitoriza um conjunto de indicadores de ecoeficiência operacional, permitindo-lhe medir a sua 
eficiência e impacte ambiental relativamente aos seus principais consumos de recursos.   
 
Em 2019, o Grupo verificou melhorias gerais em termos de ecoeficiência. Os 
indicadores per capita referentes aos consumos de energia, emissões, água e 
consumo de materiais registaram reduções face ao ano anterior, fruto da 
implementação de medidas de ecoeficiência, investimento em energias 
renováveis, otimização de processos com foco na sua desmaterialização, e 
também da sensibilização de Colaboradores relativamente à utilização 
racional dos recursos. Estas medidas têm vindo a permitir reduzir não só o 
impacte ambiental da atividade do Banco mas também os custos operacionais 
associados. Em Portugal, o Millennium bcp manteve a certificação energética 
e qualidade do ar dos edifícios dos serviços centrais do Banco, com 
classificação B (71%). 
 
Em 2019, o Grupo verificou melhorias gerais em termos de ecoeficiência. Os indicadores per capita referentes aos consumos de 
energia, emissões, água e consumo de materiais registaram reduções face ao ano anterior, fruto da implementação de medidas 
de ecoeficiência, investimento em energias renováveis, otimização de processos com foco na sua desmaterialização, mas 
também da sensibilização de Colaboradores relativamente à utilização racional dos recursos. 
 
Na Polónia, ocorreu uma alteração de âmbito de reporte face ao ano anterior, com a integração do EuroBank em maio de 2019. 
Neste sentido, os dados de energia, água e emissões incluem os valores de EuroBank a partir de outubro de 2019. 
 

PEGADA ECOLÓGICA DO GRUPO BCP POR COLABORADOR1 

 Unid. 2019 2018 2017 Var.% 
19/18 

CONSUMO POR COLABORADOR       
Eletricidade   MWh 4,65 4,92 5,62 -5,6% 

Emissões totais de GEE  tCO2eq 3,57 3,76 4,22 -5,1% 

Água para consumo humano  m3 17,74 18,56 21,50 -4,4% 

Papel para consumo Kg 66,65 67,74 76,98 -1,6% 

Plástico  Kg 3,58 4,17 3,58 -14,1% 

Tinteiros e toners Kg 0,05 0,09 0,10 -44,6% 

 
 
 

  

                                                 
 
 

1 Inclui as operações de Portugal, Moçambique, Polónia e Suíça para consumo de materiais (tinteiros e toners, papel e plástico); as operações de Portugal, Poló-
nia e Suíça para eletricidade (inclui central de cogeração) e emissões, e apenas Portugal e Polónia para a água (exclui água de rega e torres de refrigeração). Na 
Polónia, os dados de energia, água e emissões incluem os valores de EuroBank a partir de outubro de 2019. Os dados de materiais e resíduos não incluem os 
valores de EuroBank. 

ECOEFICIÊNCIA 
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Principais destaques 
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PRINCIPAIS MEDIDAS DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL POR OPERAÇÃO 

 

  

Portugal  

IInnssttaallaaççããoo  ddee  iilluummiinnaaççããoo  LLEEDD  TTaagguussppaarrkk::  O Banco procedeu à incorporação de iluminação LED nas garagens do Taguspark. Adicionalmente, 
o Banco tem procedido também à instalação de iluminação LED na rede comercial sempre que sejam realizados trabalhos de intervenção/re-
modelação nas sucursais 

CCoonnttiinnuuaaççããoo  ddoo  ffuunncciioonnaammeennttoo  ddaa  cceennttrraall  ssoollaarr  ffoottoovvoollttaaiiccaa::  Em 2019, a central solar fotovoltaica no TagusPark com 1 MW de potência 
permitiu gerar 1.066MWh para autoconsumo, o que representa 612 toneladas de CO2 evitadas, desde a sua entrada em funcionamento. 

MMoonniittoorriizzaaççããoo  ddee  ccoonnssuummooss  ddee  eelleettrriicciiddaaddee  ee  áágguuaa::    Em 2019, deu-se início ao projeto piloto de monotorização regular de consumos de 
eletricidade e água num edifício do TagusPark. Esta iniciativa permite acompanhar de perto as variações de consumos, e agir rapidamente 
sobre qualquer anomalia, evitando consumos excessivos e gastos de consumo.  Em 2020, está previsto aplicar-se aos restantes edifícios do 
TagusPark.  

PPrrooggrraammaa  GGrreeeenn  IITT::  RReedduuççããoo  ddee  iimmpprreessssõõeess  llooccaaiiss  ee  vvaalloorriizzaaççããoo  ddaa  ffuunncciioonnaalliiddaaddee  ddee  ddiiggiittaalliizzaaççããoo  
nnaa  aaqquuiissiiççããoo  ddee  sseerrvviiççooss  ddee  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddee  ssooffttwwaarree::    Com vista à diminuição de emissões de 
CO2, ao longo deste ano foi possível constatar que se mantém a utilização de meios de webcasting, 
tendo sido incrementado o nível de utilização destas ferramentas em 252% e a duração das sessões 
em cerca de 314% em comparação com o período homólogo. Este aumento substancial deve-se à 
introdução do Skype for Business para substituição futura da aplicação Webex.  

Adicionalmente, destaca-se a a continuidade do Projeto “GO Paperless”, que aposta na desmaterialização das operações como forma de 
inovar e otimizar os processos, recorrendo a soluções de produção e assinatura eletrónica de documentos. Durante o ano de 2019 foi possível 
poupar 1.692.337 impressões de transações de caixa, correspondendo a uma diminuição de 6,8% das impressões realizadas nos equipa-
mentos das sucursais quando comparado com o ano de 2018, o que se traduz numa poupança média mensal de 141.028 impressões. 

Em termos de digitalização de documentos, em 2019 deu-se continuação da intensificação desta medida, mantendo-se o valor estável face 
a 2018 (36.986.080 digitalizações, o que representa um decréscimo de 0,1% face ao ano anterior). No total, o BCP atingiu um valor de pou-
pança total de cerca de 6 milhões de impressões a preto e branco (Serviços centrais + Sucursais), correspondendo a uma redução dos custos 
com impressão e papel na ordem dos 17 mil euros.  

No total, o conjunto destas iniciativas resultou na redução de 42% nos consumíveis usados entre 2013 e 2019.  

OO  MMiilllleennnniiuumm  bbccpp,,  nnoo  ââmmbbiittoo  ddaa  ssuuaa  eessttrraattééggiiaa  ddee  ssuusstteennttaabbiilliiddaaddee,,  ssuubbssccrreevveeuu  eemm  22001199  aa  ""CCaarrttaa  ddee  CCoommpprroommiissssoo  ppaarraa  oo  FFiinnaanncciiaammeennttoo  
SSuusstteennttáávveell  eemm  PPoorrttuuggaall"", que visa contribuir para a promoção e o desenvolvimento do financiamento da Neutralidade Carbónica até 2050. 

VVeennddaa  ddiiggiittaall  ddee  pprroodduuttooss  ffiinnaanncceeiirrooss::  Em 2018 foi lançado o serviço Onboarding Digital que permite dotar o 
Banco da capacidade para realizar processos de abertura de conta online com autenticação do Cliente por video-
conferência. Além disso, o Millennium BCP e o ActivoBank implementaram a abertura de conta 100% digital.  O 
processo é inovador, simples, rápido e totalmente digital, bastando apenas um smartphone ou tablet, sem neces-
sidade de deslocação do Cliente a qualquer sucursal. 
 
Desenvolveram-se campanhas com sorteios para fomentar a adesão dos Clientes aos elementos digitais básicos 
(e-mail, extrato digital, site e APP), permitindo que em 2019 fosse atingida a marca de cerca de 72% de contas 
ativas com extrato digital.  

EEmm  22001199,,  oo  BBaannccoo  aassssiinnoouu  ddooiiss  iimmppoorrttaanntteess  ccoommpprroommiissssooss  aammbbiieennttaaiiss::  oo  PPaaccttoo  ddee  MMoobbiilliiddaaddee  ppaarraa  aa  CCiiddaaddee  ddee  LLiissbbooaa,,  
qquuee  vviissaa  aassssuummiirr  oo  ccoommpprroommiissssoo  ddee  ttoorrnnaarr  aa  mmoobbiilliiddaaddee  mmaaiiss  ssuusstteennttáávveell  eemm  LLiissbbooaa;;  ee  oo  CCoommpprroommiissssoo  LLiissbbooaa  CCaappiittaall  VVeerrddee  
EEuurrooppeeiiaa  22002200  --  AAççããoo  CClliimmááttiiccaa  LLiissbbooaa  22003300..  

MMoobbiilliiddaaddee: O Banco segue uma política de minimização das viagens de negócios, através da limitação dos respetivos tipos de transporte e 
da utilização de métodos de comunicação remota, tais como: cursos de e-learning, teleconferência e videoconferência. Desde 2017 está 
disponível a opção de utilização/aquisição de viaturas híbridas na seleção da frota da empresa.  

  
PPrrooggrraammaa  KKaaiizzeenn promove diariamente um conjunto de práticas relacionadas com a melhoria contínua das atividades das equipas, assente 
numa metodologia lean, contribuindo assim para processos com maior valor acrescentado para o Cliente e que tem impacto direto na sus-
tentabilidade.  Com uma periodicidade trimestral, foram realizados quatro Comités Kaizen, durante o ano de 2019, no sentido de haver um 
acompanhamento e reconhecimento das melhores iniciativas de cada departamento, tendo sido realizado o segundo (evento de team bui-
lding) que teve como objetivo reforçar o espírito de equipa e reconhecer o desempenho e participação dos Colaboradores no Programa 
Kaizen. 

Durante o ano foram implementadas 293 iniciativas de melhoria, das quais 8% representam poupança de consumíveis (ex. papel, impres-
sões, selos de correio interno, entre outros) na ordem dos 244.000€.  

DDiiggiittaalliizzaaççããoo  ddee  ddooccuummeennttooss, como por exemplo o extrato bancário em formato digital. Em 2019, 72% contas de clientes ativas em Portugal 
tinham subscrição de extrato digital; 79% na Polónia; 28.622 clientes em Moçambique e 210 clientes na Suíça.  
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Polónia 

RReeaajjuussttaammeennttooss  nnoo  ssiisstteemmaa  ddee  iilluummiinnaaççããoo  ee  aaqquueecciimmeennttoo::    

- Ajuste do tempo de funcionamento da iluminação, de acordo com os horários de trabalho do Banco em cada piso, através de um 
sistema de desconexão automático colocado no soalho;  

- Alteração do sistema de controlo de iluminação dos logotipos bancários externos das sucursais - o sistema está adaptado às esta-
ções do ano: no verão, os logotipos luminosos estão ligados das 19:00 até às 00:00, e no inverno das 15:30 até às 00:00;   

- Reajuste do sistema de aquecimento para uma temperatura constante de 21ºC;  
- Automatização do sistema de ar condicionado estando desligado no fim de semana e nos feriados, através de um controle instan-

tâneo e automático on/off;  
- Instalação de iluminação LED na rede comercial – em 2019 foram abrangidos 14 balcões;  
- Otimização de parâmetros de trabalho para os aquecedores de gás;  

IImmpplleemmeennttaaççããoo  ddee  aauuddiittoorriiaass  eenneerrggééttiiccaass:: de acordo com a lei polaca, auditoria é necessária em cada 5 anos. 

IImmpplleemmeennttaaççããoo  ddee  lliimmiitteess  ddee  uuttiilliizzaaççããoo  ddee  áágguuaa nos autoclismos das instalações sanitárias e instalação de difusores de água em todas as casas 
de banho e kitchenettes.   

MMoonniittoorriizzaaççããoo  ccoonnttíínnuuaa  ddoo  pprroocceessssoo  ddee  ffoorrnneecciimmeennttoo  ddee  mmaatteerriiaaiiss  nneecceessssáárriiooss  ppaarraa  aass  aattuuaaiiss  ooppeerraaççõõeess  ddoo  BBaannccoo  ee  rreeuuttiilliizzaaççããoo  ddee  mmaatteerriiaaiiss,, 
de forma a reduzir o consumo de materiais e recursos.   

A disciplina referente à gestão de recursos, que envolve a reutilização de materiais e a limitação da compra de equipamentos O processo de 
encomenda de novos ativos e as condições necessárias para a compra de novos equipamentos (balcões, trituradores, cadeiras giratórias, outros 
equipamentos de mobiliário) é regulado por um ato normativo interno e está centralizado na área de compras. Cada necessidade é verificada 
individualmente, em termos de legitimidade da compra e da sua conformidade com as normas em vigor no Banco. 

A gestão eficaz dos recursos, reutilizando-os, permite limitar a compra de dispositivos (ex.: contadores, trituradores, refrigeradores, micro-
ondas), equipamentos mobiliários e material de escritório. Foi também implementada uma medida de controlo da quantidade utilizada de 
envelopes de segurança em plástico, tendo por base os limites estabelecidos para cada unidade organizacional. 

Como forma de monotorização de consumos, foi desenvolvida uma ferramenta de IT de gestão centralizada que ajuda a manter a disciplina 
de compras através da verificação racional de necessidade de compra de cada item de linha, o que permite limitar o consumo de recursos 
naturais.  

Foi também dada continuidade à metodologia de requisição de água mineral engarrafada, copos de plástico e agitadores; e implementada a 
substituição de garrafas e copos de plástico, por vidro e papel, respetivamente. Adicionalmente, a quantidade de envelopes plásticos seguros 
utilizados está sujeita a verificação com base nos limites estabelecidos para cada unidade organizacional, com base na quantidade média men-
sal de correspondências especiais. 

MMeeddiiddaass  ddee  rreedduuççããoo  ddee  ccoonnssuummoo  ddee  ppaappeell    

- Monitorização contínua da quantidade de papel necessária para as sucursais nas operações de caixa e tesouraria, através dos rela-
tórios mensais sobre estas operações; 

- Monitorização das impressões por unidade organizacional, sendo enviado um relatório para as unidades com maior número de 
impressões com vista à identificação de iniciativas de redução do número de impressões; 

- Consolidação e redução/sintetização do conteúdo de documentos, incluindo a partilha de documentos online em substituição da 
sua distribuição em papel; 

- Digitalização do processo relacionado com a informação para clientes, atualizado anualmente, exigido por lei, permitindo que os 
documentos relacionados já não tenham que ser impressos, passando a informação a estar disponível no website e em formato em 
eletrónico.  

- Clientes com subscrição de extrato digital – 79% de clientes na Polónia.  

PPrroommooççããoo  ddee  ppaaggaammeennttooss  ccoonnttaaccttlleessss  mmóóvveeiiss  

Os clientes do Bank Millenium têm a possibilidade de abrir uma conta corrente no banco e criar um novo cartão virtual que não possui com-
ponente de plástico e existe apenas na aplicação móvel. Observamos que os clientes escolhem esse tipo de cartão de uma forma consciente: 
99,96% dos cartões virtuais são usados ativamente. Em 2019, existiam 92.928 cartões virtuais em utilização. 

MMeeddiiddaass  ddee  ggeessttããoo  ddee  rreessíídduuooss  

As regulamentações relativas à proteção ambiental (Lei dos Resíduos) são aplicadas ao Banco, impondo a gestão adequado de resíduos, através 
do preenchimento da documentação necessária, bem como a preparação e encaminhamento para operadores devidamente licenciados, 
sendo também elaborados relatórios sobre tipos e quantidades de resíduos gerados. O Banco transfere os seus resíduos para uma empresa 
especializada, com uma licença para operar na recuperação, recolha e transporte de resíduos não perigosos. 

Todos os tipos de resíduos de metal, plástico, madeira, vidro, elétricos e eletrónicos gerados como resultado das atividades operacionais do 
Banco são encaminhados para reciclagem através de uma empresa especializada contratada pelo Banco, com certificados ambientais apro-
priados. Nos prédios da sede em Varsóvia, o Banco introduziu a separação de resíduos em quatro frações: vidro, plástico, papel e outros, de 
acordo com a política do Sistema de Gestão Integrado de qualidade (PN-EN ISO 9001: 2015) e ambiente (PN-EN ISO 14001: 2015). Da infor-
mação transmitida pela gestão do edifício, 75% dos resíduos recolhidos são reciclados. 

Adicionalmente, o Banco envia documentos para reciclagem, cujo período de armazenamento nos arquivos expirou, bem como documentos 
não elegíveis para arquivo, através de empresas contratadas pelo Banco. A recolha e reutilização de toners das multifuncionais são da respon-
sabilidade do fornecedor com o qual o Banco contratou o serviço. 
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PRINCIPAIS MEDIDAS DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL POR OPERAÇÃO 

 

  

Portugal  

IInnssttaallaaççããoo  ddee  iilluummiinnaaççããoo  LLEEDD  TTaagguussppaarrkk::  O Banco procedeu à incorporação de iluminação LED nas garagens do Taguspark. Adicionalmente, 
o Banco tem procedido também à instalação de iluminação LED na rede comercial sempre que sejam realizados trabalhos de intervenção/re-
modelação nas sucursais 

CCoonnttiinnuuaaççããoo  ddoo  ffuunncciioonnaammeennttoo  ddaa  cceennttrraall  ssoollaarr  ffoottoovvoollttaaiiccaa::  Em 2019, a central solar fotovoltaica no TagusPark com 1 MW de potência 
permitiu gerar 1.066MWh para autoconsumo, o que representa 612 toneladas de CO2 evitadas, desde a sua entrada em funcionamento. 

MMoonniittoorriizzaaççããoo  ddee  ccoonnssuummooss  ddee  eelleettrriicciiddaaddee  ee  áágguuaa::    Em 2019, deu-se início ao projeto piloto de monotorização regular de consumos de 
eletricidade e água num edifício do TagusPark. Esta iniciativa permite acompanhar de perto as variações de consumos, e agir rapidamente 
sobre qualquer anomalia, evitando consumos excessivos e gastos de consumo.  Em 2020, está previsto aplicar-se aos restantes edifícios do 
TagusPark.  

PPrrooggrraammaa  GGrreeeenn  IITT::  RReedduuççããoo  ddee  iimmpprreessssõõeess  llooccaaiiss  ee  vvaalloorriizzaaççããoo  ddaa  ffuunncciioonnaalliiddaaddee  ddee  ddiiggiittaalliizzaaççããoo  
nnaa  aaqquuiissiiççããoo  ddee  sseerrvviiççooss  ddee  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddee  ssooffttwwaarree::    Com vista à diminuição de emissões de 
CO2, ao longo deste ano foi possível constatar que se mantém a utilização de meios de webcasting, 
tendo sido incrementado o nível de utilização destas ferramentas em 252% e a duração das sessões 
em cerca de 314% em comparação com o período homólogo. Este aumento substancial deve-se à 
introdução do Skype for Business para substituição futura da aplicação Webex.  

Adicionalmente, destaca-se a a continuidade do Projeto “GO Paperless”, que aposta na desmaterialização das operações como forma de 
inovar e otimizar os processos, recorrendo a soluções de produção e assinatura eletrónica de documentos. Durante o ano de 2019 foi possível 
poupar 1.692.337 impressões de transações de caixa, correspondendo a uma diminuição de 6,8% das impressões realizadas nos equipa-
mentos das sucursais quando comparado com o ano de 2018, o que se traduz numa poupança média mensal de 141.028 impressões. 

Em termos de digitalização de documentos, em 2019 deu-se continuação da intensificação desta medida, mantendo-se o valor estável face 
a 2018 (36.986.080 digitalizações, o que representa um decréscimo de 0,1% face ao ano anterior). No total, o BCP atingiu um valor de pou-
pança total de cerca de 6 milhões de impressões a preto e branco (Serviços centrais + Sucursais), correspondendo a uma redução dos custos 
com impressão e papel na ordem dos 17 mil euros.  

No total, o conjunto destas iniciativas resultou na redução de 42% nos consumíveis usados entre 2013 e 2019.  

OO  MMiilllleennnniiuumm  bbccpp,,  nnoo  ââmmbbiittoo  ddaa  ssuuaa  eessttrraattééggiiaa  ddee  ssuusstteennttaabbiilliiddaaddee,,  ssuubbssccrreevveeuu  eemm  22001199  aa  ""CCaarrttaa  ddee  CCoommpprroommiissssoo  ppaarraa  oo  FFiinnaanncciiaammeennttoo  
SSuusstteennttáávveell  eemm  PPoorrttuuggaall"", que visa contribuir para a promoção e o desenvolvimento do financiamento da Neutralidade Carbónica até 2050. 

VVeennddaa  ddiiggiittaall  ddee  pprroodduuttooss  ffiinnaanncceeiirrooss::  Em 2018 foi lançado o serviço Onboarding Digital que permite dotar o 
Banco da capacidade para realizar processos de abertura de conta online com autenticação do Cliente por video-
conferência. Além disso, o Millennium BCP e o ActivoBank implementaram a abertura de conta 100% digital.  O 
processo é inovador, simples, rápido e totalmente digital, bastando apenas um smartphone ou tablet, sem neces-
sidade de deslocação do Cliente a qualquer sucursal. 
 
Desenvolveram-se campanhas com sorteios para fomentar a adesão dos Clientes aos elementos digitais básicos 
(e-mail, extrato digital, site e APP), permitindo que em 2019 fosse atingida a marca de cerca de 72% de contas 
ativas com extrato digital.  

EEmm  22001199,,  oo  BBaannccoo  aassssiinnoouu  ddooiiss  iimmppoorrttaanntteess  ccoommpprroommiissssooss  aammbbiieennttaaiiss::  oo  PPaaccttoo  ddee  MMoobbiilliiddaaddee  ppaarraa  aa  CCiiddaaddee  ddee  LLiissbbooaa,,  
qquuee  vviissaa  aassssuummiirr  oo  ccoommpprroommiissssoo  ddee  ttoorrnnaarr  aa  mmoobbiilliiddaaddee  mmaaiiss  ssuusstteennttáávveell  eemm  LLiissbbooaa;;  ee  oo  CCoommpprroommiissssoo  LLiissbbooaa  CCaappiittaall  VVeerrddee  
EEuurrooppeeiiaa  22002200  --  AAççããoo  CClliimmááttiiccaa  LLiissbbooaa  22003300..  

MMoobbiilliiddaaddee: O Banco segue uma política de minimização das viagens de negócios, através da limitação dos respetivos tipos de transporte e 
da utilização de métodos de comunicação remota, tais como: cursos de e-learning, teleconferência e videoconferência. Desde 2017 está 
disponível a opção de utilização/aquisição de viaturas híbridas na seleção da frota da empresa.  

  
PPrrooggrraammaa  KKaaiizzeenn promove diariamente um conjunto de práticas relacionadas com a melhoria contínua das atividades das equipas, assente 
numa metodologia lean, contribuindo assim para processos com maior valor acrescentado para o Cliente e que tem impacto direto na sus-
tentabilidade.  Com uma periodicidade trimestral, foram realizados quatro Comités Kaizen, durante o ano de 2019, no sentido de haver um 
acompanhamento e reconhecimento das melhores iniciativas de cada departamento, tendo sido realizado o segundo (evento de team bui-
lding) que teve como objetivo reforçar o espírito de equipa e reconhecer o desempenho e participação dos Colaboradores no Programa 
Kaizen. 

Durante o ano foram implementadas 293 iniciativas de melhoria, das quais 8% representam poupança de consumíveis (ex. papel, impres-
sões, selos de correio interno, entre outros) na ordem dos 244.000€.  

DDiiggiittaalliizzaaççããoo  ddee  ddooccuummeennttooss, como por exemplo o extrato bancário em formato digital. Em 2019, 72% contas de clientes ativas em Portugal 
tinham subscrição de extrato digital; 79% na Polónia; 28.622 clientes em Moçambique e 210 clientes na Suíça.  
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Consumo de energia 

O consumo de energia no Grupo BCP é maioritariamente de origem indireta (elétrica e térmica), representando 71% do consumo 
total de energia.  
 
Com vista à minimização deste consumo, foi dada continuidade ao investimento em medidas de eficiência operacional, nas várias 
operações, através da otimização de processos e equipamentos, reforçando um conjunto de medidas de redução de consumos 
que permitem a obtenção simultânea de ganhos tecnológicos, financeiros e ambientais.  
 
Outra das prioridades do Grupo BCP nesta área é a produção e consumo de energia renovável, tendo o Grupo assumido no Plano 
Diretor de Sustentabilidade 2021 compromissos relacionados com o aumento da instalação de centrais fotovoltaicas e com o 
consumo a compra de energia renovável, Renewable Energy Power Purchase Agreement (RE PPA). 
 

  

MMoobbiilliiddaaddee   

Substituição de quase todos os carros da frota da empresa por viaturas híbridas, que permitirá uma poupança de mais de 500 toneladas de 
CO2, representando uma redução de 20,6% de emissões por ano, comparativamente ao ano anterior. Existe uma política de minimização das 
viagens de negócios, através da limitação dos respetivos tipos de transporte, e da utilização de métodos de comunicação remota, tais como: 
cursos de e-learning, teleconferência e videoconferência.  

De forma a reduzir a quantidade de viagens feitas por avião ou carro próprio, foi implementado um regulamento interno, o qual estabelece 
que para viajar de avião é necessária a aprovação do CEO e para viajar de carro próprio uma aprovação do membro da Administração. Neste 
sentido, em 2019 foram realizadas 1.094 videoconferências.  

Moçambique 

MMeeddiiddaass  ddee  eeffiicciiêênncciiaa eenneerrggééttiiccaa , mantêm-se procedimentos como, por exemplo, desligar automaticamente, às 20.00 h, os computadores e a 
iluminação principal dos Edifícios, e a partir das 22:00h todas as luzes e letreiros dos balcões da rede comercial. A iluminação convencional está 
a ser substituída por iluminação LED. Encontra-se em fase de estudo a substituição das fontes alternativas “Grupos Geradores” por painéis sola-
res.    

MMeeddiiddaass  ddee  rreedduuççããoo  ddee  ccoonnssuummoo  ddee  áágguuaa::  Substituição dos jardins dos balcões da rede comercial por zonas pavimentadas, tendo em vista a 
redução do consumo de água.   

OO  BBaannccoo  rreeaaffiirrmmoouu  oo  sseeuu  ccoommpprroommiissssoo  ccoomm  aa  iimmpplleemmeennttaaççããoo  ee  ddiivvuullggaaççããoo  ddooss  pprriinnccííppiiooss  ddaa  IInniicciiaattiivvaa  ddoo  PPaaccttoo  GGlloobbaall  ddaass  NNaaççõõeess  UUnniiddaass  nnoo  
qquuee  rreeffeerree  aaooss  DDiirreeiittooss  HHuummaannooss,,  TTrraabbaallhhoo  ee  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee,,  assim como o seu  aappooiioo  nnaa  iimmpplleemmeennttaaççããoo  ddooss  oobbjjeettiivvooss  ddoo  FFEEMMAA  --  FFóórruumm  EEmm--
pprreessaarriiaall  ppaarraa  oo  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee..  

DDiiggiittaalliizzaaççããoo  ddee  ddooccuummeennttooss  ee  iinnccrreemmeennttoo  ddoo  rreeccuurrssoo  aaoo  eexxttrraattoo  ddiiggiittaall::  Possibilidade de abertura de contas com recurso ao dispositivo tablet, 
ou seja, sem recurso ao papel, bem como de adesão ao serviço de extratos do Banco em Moçambique (onde podem aceder ao extrato, notas 
de lançamento e outros documentos em formato digital), evitando o envio de extratos em papel. 

Adicionalmente, os clientes têm a opção de atualização de dados por via do IZI no Whatsapp, utilizando a aplicação para digitalização de docu-
mentos (BI, NUIT, Declaração de Rendimentos e comprovativo de residência). No mesmo canal o cliente tem a possibilidade de consultar a 
documentação em falta no sistema do banco. 

RReeuuttiilliizzaaççããoo  ddooss  eeqquuiippaammeennttooss  ee  mmaatteerriiaaiiss::  O Banco procede nesta geografia, mas também em Portugal e na Polónia, à doação de material 
informático e mobiliário com aplicação escolar a um conjunto de instituições de ensino ou organizações de apoio social.  

RReedduuççããoo  ddee  ccoonnssuummoo  ddee  pplláássttiiccoo:: Palhinhas de plástico e embalagem de plástico de sanduiches foram retiradas do café existente na sede do 
Banco em Varsóvia. Adicionalmente, os colaboradores são incentivados a trazer de casa os seus próprios copos e pratos. 

 Suíça 
MMeeddiiddaass  ddee  eeccooeeffiicciiêênncciiaa  aassssoocciiaaddaass  aaoo  ccoonnssuummoo  ddee  ppaappeell::  O Banco manteve a implementação de um conjunto de medidas: o consumo de 
papel reciclado e a adoção da impressão frente e verso.  

MMeeddiiddaass  ddee  eeffiicciiêênncciiaa  eenneerrggééttiiccaa::  Utilização consciente do ar condicionado durante o período de verão.  

MMoobbiilliiddaaddee::  O Banco procede ao controlo interno de viagens de negócio, dando preferência à utilização de videoconferência em detrimento de 
viagens.  

RReeccuurrssoo  aaoo  eexxttrraattoo  ddiiggiittaall:: em 2019, mais de 210 clientes tiveram acesso ao extrato digital, reduzindo assim o consumo de papel no Banco. 

SSeeppaarraaççããoo  ee  rreecciiccllaaggeemm::  O Banco disponibiliza contentores para a separação de resíduos de papel, plástico (incluindo um separador específico 
para copos de plástico) e vidro, os quais são encaminhados para reciclagem através de um operador licenciado para reciclagem.  Os toners 
utilizados são também entregues a um operador especializado.  
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Em 2019, registou-se uma redução na ordem dos 18% do consumo de energia direta, associada ao consumo de combustíveis, e um 
aumento de 2% no consumo de energia indireta, resultante do consumo de eletricidade. O aumento do consumo de energia elétrica 
no Grupo é justificado pelo crescimento do Banco, em particular na Polónia com a aquisição do EuroBank, verificando-se, em 
contrapartida, uma redução do consumo de energia elétrica per capita de 5,6% face a 2018. 
 
O Grupo registou uma redução das emissões per capita face a 2018 de 5,1%, correspondente a um ligeiro aumento das emissões 
absolutas de GEE associadas à atividade bancária do Grupo de aproximadamente 0,2% face a 2018, resultado do crescimento na 
Polónia.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3377%%    ffooii    rreeggiissttoo  ddaa  rreedduuççããoo  ddoo  ccoonnssuummoo  ttoottaall    
ddee  eenneerrggiiaa  nnooss  úúllttiimmooss  cciinnccoo  aannooss  
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(2)
 Dados não incluem a central de cogeração e as instalações com data centers em Portugal, nem os dados de Moçambique. Incluem valores do 

EuroBank desde outubro 2019. 
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Consumo de energia 

O consumo de energia no Grupo BCP é maioritariamente de origem indireta (elétrica e térmica), representando 71% do consumo 
total de energia.  
 
Com vista à minimização deste consumo, foi dada continuidade ao investimento em medidas de eficiência operacional, nas várias 
operações, através da otimização de processos e equipamentos, reforçando um conjunto de medidas de redução de consumos 
que permitem a obtenção simultânea de ganhos tecnológicos, financeiros e ambientais.  
 
Outra das prioridades do Grupo BCP nesta área é a produção e consumo de energia renovável, tendo o Grupo assumido no Plano 
Diretor de Sustentabilidade 2021 compromissos relacionados com o aumento da instalação de centrais fotovoltaicas e com o 
consumo a compra de energia renovável, Renewable Energy Power Purchase Agreement (RE PPA). 
 

  

MMoobbiilliiddaaddee   

Substituição de quase todos os carros da frota da empresa por viaturas híbridas, que permitirá uma poupança de mais de 500 toneladas de 
CO2, representando uma redução de 20,6% de emissões por ano, comparativamente ao ano anterior. Existe uma política de minimização das 
viagens de negócios, através da limitação dos respetivos tipos de transporte, e da utilização de métodos de comunicação remota, tais como: 
cursos de e-learning, teleconferência e videoconferência.  

De forma a reduzir a quantidade de viagens feitas por avião ou carro próprio, foi implementado um regulamento interno, o qual estabelece 
que para viajar de avião é necessária a aprovação do CEO e para viajar de carro próprio uma aprovação do membro da Administração. Neste 
sentido, em 2019 foram realizadas 1.094 videoconferências.  

Moçambique 

MMeeddiiddaass  ddee  eeffiicciiêênncciiaa eenneerrggééttiiccaa , mantêm-se procedimentos como, por exemplo, desligar automaticamente, às 20.00 h, os computadores e a 
iluminação principal dos Edifícios, e a partir das 22:00h todas as luzes e letreiros dos balcões da rede comercial. A iluminação convencional está 
a ser substituída por iluminação LED. Encontra-se em fase de estudo a substituição das fontes alternativas “Grupos Geradores” por painéis sola-
res.    

MMeeddiiddaass  ddee  rreedduuççããoo  ddee  ccoonnssuummoo  ddee  áágguuaa::  Substituição dos jardins dos balcões da rede comercial por zonas pavimentadas, tendo em vista a 
redução do consumo de água.   

OO  BBaannccoo  rreeaaffiirrmmoouu  oo  sseeuu  ccoommpprroommiissssoo  ccoomm  aa  iimmpplleemmeennttaaççããoo  ee  ddiivvuullggaaççããoo  ddooss  pprriinnccííppiiooss  ddaa  IInniicciiaattiivvaa  ddoo  PPaaccttoo  GGlloobbaall  ddaass  NNaaççõõeess  UUnniiddaass  nnoo  
qquuee  rreeffeerree  aaooss  DDiirreeiittooss  HHuummaannooss,,  TTrraabbaallhhoo  ee  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee,,  assim como o seu  aappooiioo  nnaa  iimmpplleemmeennttaaççããoo  ddooss  oobbjjeettiivvooss  ddoo  FFEEMMAA  --  FFóórruumm  EEmm--
pprreessaarriiaall  ppaarraa  oo  MMeeiioo  AAmmbbiieennttee..  

DDiiggiittaalliizzaaççããoo  ddee  ddooccuummeennttooss  ee  iinnccrreemmeennttoo  ddoo  rreeccuurrssoo  aaoo  eexxttrraattoo  ddiiggiittaall::  Possibilidade de abertura de contas com recurso ao dispositivo tablet, 
ou seja, sem recurso ao papel, bem como de adesão ao serviço de extratos do Banco em Moçambique (onde podem aceder ao extrato, notas 
de lançamento e outros documentos em formato digital), evitando o envio de extratos em papel. 

Adicionalmente, os clientes têm a opção de atualização de dados por via do IZI no Whatsapp, utilizando a aplicação para digitalização de docu-
mentos (BI, NUIT, Declaração de Rendimentos e comprovativo de residência). No mesmo canal o cliente tem a possibilidade de consultar a 
documentação em falta no sistema do banco. 

RReeuuttiilliizzaaççããoo  ddooss  eeqquuiippaammeennttooss  ee  mmaatteerriiaaiiss::  O Banco procede nesta geografia, mas também em Portugal e na Polónia, à doação de material 
informático e mobiliário com aplicação escolar a um conjunto de instituições de ensino ou organizações de apoio social.  

RReedduuççããoo  ddee  ccoonnssuummoo  ddee  pplláássttiiccoo:: Palhinhas de plástico e embalagem de plástico de sanduiches foram retiradas do café existente na sede do 
Banco em Varsóvia. Adicionalmente, os colaboradores são incentivados a trazer de casa os seus próprios copos e pratos. 

 Suíça 
MMeeddiiddaass  ddee  eeccooeeffiicciiêênncciiaa  aassssoocciiaaddaass  aaoo  ccoonnssuummoo  ddee  ppaappeell::  O Banco manteve a implementação de um conjunto de medidas: o consumo de 
papel reciclado e a adoção da impressão frente e verso.  

MMeeddiiddaass  ddee  eeffiicciiêênncciiaa  eenneerrggééttiiccaa::  Utilização consciente do ar condicionado durante o período de verão.  

MMoobbiilliiddaaddee::  O Banco procede ao controlo interno de viagens de negócio, dando preferência à utilização de videoconferência em detrimento de 
viagens.  

RReeccuurrssoo  aaoo  eexxttrraattoo  ddiiggiittaall:: em 2019, mais de 210 clientes tiveram acesso ao extrato digital, reduzindo assim o consumo de papel no Banco. 

SSeeppaarraaççããoo  ee  rreecciiccllaaggeemm::  O Banco disponibiliza contentores para a separação de resíduos de papel, plástico (incluindo um separador específico 
para copos de plástico) e vidro, os quais são encaminhados para reciclagem através de um operador licenciado para reciclagem.  Os toners 
utilizados são também entregues a um operador especializado.  
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No que diz respeito à atividade doméstica (Portugal), em 2019, o 
Millennium bcp assegurou o cumprimento da sua meta anual de 
redução de consumo energético (-4%), tendo diminuído em Portugal 
o consumo de energia (eletricidade e combustíveis, incluindo gás 
natural) em 12% face a 2018. 
 
Sem prejuízo desta redução do consumo agregado de energia, o 
Millennium bcp, em Portugal, aumentou o seu consumo de 
eletricidade (13% quando comparado com 2018). Este acréscimo de 
consumo de eletricidade da rede pública foi consequência da menor 
produção de energia através de cogeração, o que se deveu a um 
constrangimento técnico temporário no sistema de produção; 
situação que, na perspetiva do consumo de combustíveis, também 
justifica a redução em 28% do consumo gás natural. 
 
 A central de cogeração no TagusPark produziu 8% da eletricidade 
consumida pelo Banco em Portugal, registando-se um decréscimo de 
8 p.p do consumo da autoprodução face ao ano anterior. 
 

CENTRAL DE COGERAÇÃO DO TAGUS PARK 

 Unid. 2019 2018 2017 Var.% 
19/18 

Eletricidade       
Consumida MWh 3.462 6.517 11.033 -47% 
Vendida MWh 0 41 845 - 
Total MWh 3.462 6.559 11.879 -47% 
Total de eletricidade da rede pública  MWh 37.915 33.556 36.860 13% 
Consumo autoprodução/consumo total % 9 23 23 - 14 p.p 

 
 

Central solar fotovoltaica  

Em 2017, entrou em funcionamento a Central Solar Fotovoltaica nas 
instalações do Taguspark, composta por 3.703 painéis instalados em três 
edifícios.   
 
 
 

 

Portugal 

Metas de redução 2019: 
4% no consumo de energia: redução de 12%, cumprido 
4% no consumo de energia elétrica da rede pública: aumento de 12%,  
não cumprido (devido a problemas na central de cogeração) 
 
Metas de redução 2020: 
4% no consumo de energia 
3% no consumo de energia elétrica da rede pública 
 
Outras metas: 
Aquisição de veículos energeticamente eficientes para a Frota Automóvel do Banco, 30% até 2025 e 80% até 2030. 
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62.527

2017 2018 2019

Consumo de energia elétrica(3)

(MWh)

145,7

1.256

1.066

2017 2018 2019

Energia produzida nos paineis 
fotovoltaicos
(MWh)

(3)
 Não inclui a central de cogeração e as instalações 

com data centers em Portugal. 

 

Em 2019, 60% da eletricidade consumida em Portugal foi de origem 
renovável (incluindo energia produzida pela central fotovoltaica e 
componente renovável da eletricidade adquirida). 
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Em termos internacionais, verificou-se um aumento no consumo de energia direta e indireta na operação da Polónia de 32% 
(devido em parte à integração dos consumos de GPL da frota do EuroBank) e 1%, respetivamente, enquanto na Suiça registou-
se uma redução do consumo de energia elétrica de cerca de 8%, face a 2018. 

O CAMINHO DA EFICIÊNCIA DO MILLENNIUM BCP EM PORTUGAL ((22001100--22001199))  

 
Principais medidas implementadas 
 
Substituição de lâmpadas 
tradicionais por tecnologia  
LED 
 

Otimização dos parâmetros de 
funcionamento de 
equipamentos de iluminação, 
AVAC e central térmica 
 

Programa  
Green IT 
 

Campanha  
Sinalética  
Ambiental 
 

Monitorização 
periódica de 
consumos e 
auditorias 
energéticas 
 

Instalação de 
central solar 
fotovoltaica 
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Redução de 
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Redução do  
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energia elétrica por  
colaborador desde 
2010 

Redução de 

3366%% 
Certificação  
energética e de 
qualidade de ar 
 interior 

Classificação B 

7711%%  

1160 ton CO2 evitadas, desde 2017  
 Redução de 55% desde 2010 
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Em 2019, 60% da eletricidade consumida em Portugal foi de origem 
renovável (incluindo energia produzida pela central fotovoltaica e 
componente renovável da eletricidade adquirida). 
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Tema material:  
 
 

Emissões de gases de efeito de estufa (GEE)  

O compromisso do Grupo BCP assenta na minimização da sua pegada 
de carbono e no apoio dos seus clientes na transição para uma 
economia de baixo carbono, de forma a contribuir para o alcance das 
medidas e objetivos definidos pela agenda política internacional. 
 
No âmbito do compromisso de adaptação às alterações climáticas, o 
BCP calcula anualmente a pegada de carbono do Grupo, tendo em 
vista contribuir para a redução das emissões de Gases com Efeito de 
Estufa (GEE). Procurando melhorar o conhecimento global da sua 
pegada, o Banco incluiu no seu Plano Diretor de Sustentabilidade 2021 
o objetivo de alargar o conhecimento sobre a pegada de carbono 
relativamente ao scope 3, a montante e jusante da atividade do Grupo.  
 
Adicionalmente, o BCP procede à identificação de riscos relacionados 
com alterações climáticas e à incorporação de políticas, standards e 
procedimentos definidos para assegurar a operação contínua do 
Banco em caso de desastres naturais que provoquem sua interrupção. 
O Banco gere também os riscos ambientais indiretos, durante o 
processo de avaliação e concessão de crédito e project finance, 
podendo realizar estudos de impacto ambiental de acordo a legislação 
aplicável em vigor.  Neste contexto, o Banco tem como objetivo 
melhorar o reporte nesta área mediante implementação das 
recomendações da “Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures” (TCFD).  
 
Anualmente, o Banco tem também participado no CDP, tendo mantido 
em 2019 a sua classificação B, banda Management.  
 
Em 2019, em termos globais, o Grupo registou um ligeiro aumento das 
emissões de GEE associadas à atividade bancária do Grupo, 
registando-se um aumento de aproximadamente 0,2% face a 2018. As 
emissões associadas ao consumo de combustíveis (âmbito 1) 
registaram uma redução de 16% quando comparadas com o ano 
anterior, associada à diminuição do consumo de gás natural em 
Portugal. Já as emissões associadas ao consumo de eletricidade/calor 
(âmbito 2) registaram um aumento de 4%, e as emissões associadas à 
mobilidade em serviço (âmbito 3), registaram um aumento de 11%, 
maioritariamente imputável ao aumento das emissões associadas a 
viagens de avião, em parte relacionadas com o processo de aquisição 
do EuroBank, na Polónia. 
 
Registou-se uma redução das emissões por colaborador face a 2018 
em aproximadamente 2 tCO2, correspondendo a uma redução de 
5,1%.  
 

 

 

  
2233%%  rreedduuççããoo  ddaass  eemmiissssõõeess  ttoottaall  ddee  CCOO22    

nnooss  úúllttiimmooss  cciinnccoo  aannooss  
 

 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

8 330; 16%

41 114; 81%

1 270; 3%

Total de emissões (Âmbitos 1, 2 e 3) em 2019 (4))

(tCO2e e %)
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No que diz respeito à atividade doméstica (Portugal), o 
Millennium bcp apresentou uma redução de 3,7% das suas 
emissões de GEE face a 2018, ficando aquém da meta de redução 
de emissões de CO2 (-7%). 
 
Em Portugal, as emissões diretas apresentaram uma redução de 
27% comparativamente ao período homólogo. As emissões 
indiretas associadas ao consumo de eletricidade apresentaram 
um aumento de 19% face ao ano anterior, enquanto que as 
emissões indiretas associadas a deslocações em serviço (âmbito 
3) registaram também um aumento na ordem dos 15%, devido a 
uma refinação da metodologia de apuramento das emissões 
associadas às viagens de avião. 
 
 

Portugal 

Metas de redução 2019: 
7% das emissões de CO2: redução de 4%, não cumprido  
 
Metas de redução 2020: 
5% das emissões de CO2 

 
 
Ainda relativamente a compromissos de redução, é objetivo do Banco definir metas de redução de emissões de acordo com a 
Science Based Targets Initiative, objetivo que foi incorporado no Plano Diretor de Sustentabilidade 2021. 
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39.518

41.114

2017 2018 2019

Emissões indiretas de GEE (Âmbito 2) 
- GRI 305-2( 4)

(tCO2e)

3.774 3.961 4.449

9.147

5.960
3.880

12.921

9.921

8 330

2017 2018 2019

EEMMIISSSSÕÕEESS  DDIIRREETTAASS  DDEE  GGEEEE  ((ÂÂMMBBIITTOO  11))  -- GGRRII  330055--11  ((44)

(tCO2e)

Equipamentos (Energia elétrica e térmica)
Frota Automóvel
Emissões Diretas (Âmbito 1)

578

922
1 021

161

192

213

38

34

37

777

1.149

1.270

2017 2018 2019

Emissões indiretas de GEE (Âmbito 3) 
- GRI 305-3 (4)

(tCO2e)

Viagens casa-trabalho-casa dos Colaboradores
Viagens de Comboio
Viagens de Avião
Emissões Indiretas (Âmbito 3)

 

 (4) 
Dados não incluem valores de Moçambique. Incluem valores do EuroBank desde outubro 2019. 
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Consumo de água 

Em termos globais, o consumo total de água do Grupo BCP 
manteve uma tendência de redução, tendo diminuído 1,8% face a 
2018, fruto de esforços de redução de consumo de água humano 
e de sensibilização dos Colaboradores para um consumo mais 
responsável, o que resultou também numa redução do consumo 
total de água por colaborador de 4,4% face a 2018. 
 
Na atividade doméstica (Portugal), o Millennium bcp apresentou 
uma redução de 9,3% no consumo de água quando comparado 
com o período homólogo de 2018, atingindo a meta anual de 
redução proposta (-3%). 
 
 

 Portugal 

 
Metas de redução 2019: 
3% no consumo de água: redução de 2%, não cumprido  
 
Metas de redução 2020: 
2% no consumo de água 

 

Consumo de materiais 

No âmbito do consumo de consumíveis, em termos globais, o Grupo 
BCP registou uma redução de 1% no consumo dos seus principais 
materiais (papel e cartão, plástico e tinteiros/toners) face ao ano 
anterior, fruto da implementação de medidas de otimização e 
desmaterialização dos processos.   
 
Os materiais consumidos com maior expressão em termos de peso e 
quantidade continuam a ser o papel e o cartão, os quais, em termos 
globais, apresentaram uma redução de 1% face a 2018, resultado das 
iniciativas de desmaterialização que têm vindo a ser implementadas 
em todas as geografias. Também os toners e tinteiros apresentaram 
uma redução de 42%, consequência direta das medidas de incentivo à 
não impressão e digitalização.    
 
Também em Portugal, em 2019, se manteve a tendência de diminuição 
do consumo de materiais, verificando-se uma redução de 9% face ao 
ano anterior, o que não permitiu, por pouco, atingir a meta anual 
estabelecida (-10% do consumo de materiais). De referir que o papel 
A4 e A3 utilizado pelo Banco tem certificação ambiental Eco-label da 
União Europeia, que assegura um processo responsável de produção 
de papel. 
 

Portugal 

Metas de redução 2019: 
10% no consumo de materiais: redução de 9%, não cumprido 
10% no consumo de papel: aumento de 1%, não cumprido  
10% no consumo de plástico: redução de 17%, cumprido 
 
Metas de redução 2020: 
7% no consumo de materiais 
7% no consumo de papel  
10% no consumo de plástic

366.872

281.666
276.460

2017 2018 2019

Consumo total de água (5)

(m3)

Consumo Total de água

(5) 
Não inclui Moçambique e Suíça. Inclui valores de EuroBank 

desde outubro 2019. Alteração na metodologia de cálculo 
dos dados de Portugal, aplicada a todos os anos, conside-
rando um custo unitário médio de 4.93€/m3.  
 

2.267

2.071 2.046

61

67
60

2

1

1

2.330

2.140

2.108

2017 2018 2019

Consumo de materiais - GRI 301-1(6)

(t)

Papel e cartão

Plástico

Tinteiros e toners (1)

Consumo Total

(6)
Não inclui valores de EuroBank.  
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RESÍDUOS PRODUZIDOS PELO GRUPO BCP  

 

 Unid Papel e cartão Plástico Tinteiros e toners 
Resíduos produzidos  2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 
Atividade em Portugal t 323,3 322,7 264,5 23,6 28,5 25,9 0,4 0,7 0,8 

Atividade internacional t 249,6 298,4 289,8 25,6 26,4 23,0 0,5 0,8 0,9 

Total t 573,0 621,1 554,4 49,2 54,9 48,8 0,9 1,5 1,7 

 
 
Relativamente à produção de resíduos, em 2019, em termos globais assistiu-se a uma redução dos resíduos produzidos na 
ordem dos 9%, associado à redução do consumo de papel, cartão, plástico e tinteiros e toners. 
 
Em Portugal, assistiu-se também a uma redução estimada de 1% dos resíduos produzidos no total, sobretudo ao nível de 
plástico (17%), sendo que os resíduos de papel e cartão se mantiveram constantes face a 2018. À semelhança do Grupo, em 
Portugal também se verificou uma redução significativa de 45% dos tinteiros e toners.  
 

Portugal 

Metas de redução 2019: 
10% na produção de resíduos: redução de 1%, não cumprido 
 
Metas de redução 2020: 
4% na produção de resíduos 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  
  
  

  
  

5500%%  ffooii  aa  rreedduuççããoo  ttoottaall  ddoo  ccoonnssuummoo  ddee  áágguuaa    
nnooss  úúllttiimmooss  cciinnccoo  aannooss  
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Tema material:  
 

Sensibilização ambiental 

A sensibilização ambiental dos Colaboradores e Clientes do BCP é um dos eixos de atuação considerados na Política de 
Ambiente. Neste contexto, a promoção de boas práticas ambientais é um dos pilares da gestão ambiental do Grupo BCP, 
considerando-se que a redução do impacto ambiental depende, também, de forma significativa, da alteração de 
comportamentos dos Colaboradores. 
 
Todos os anos, o Grupo desenvolve diversas iniciativas de sensibilização ambiental nas várias operações, adaptadas à 
realidade e contexto local, com vista a incentivar e motivar os Colaboradores a uma gestão rigorosa dos recursos no exercício 
diário das suas funções, contribuindo assim para o esforço coletivo de transformar o Grupo BCP numa entidade mais 
sustentável.  

 

PRINCIPAIS INICIATIVAS DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

 
  

Portugal 

Sinalética ambiental interna: Recurso a sinalética ambiental para fomentar a redução de consumos de eletricidade, água e papel através da 
adoção de práticas comportamentais de racionalização da utilização destes recursos, contribuindo não só para a melhoria do desempenho ambi-
ental, mas ao mesmo tempo para a otimização dos custos operacionais e reforço da imagem de uma organização com um forte compromisso 
ambiental.   

Disponibilização aos responsáveis das áreas organizacionais do respetivo consumo de papel fotocópia (impressões) e de toners e 
 tinteiros  

Voluntariado ambiental:  Em 2019 ocorreram duas iniciativas de destaque no âmbito do voluntariado ambiental. A primeira, uma ação de plan-
tação de árvores, resultou de uma parceria com a Câmara Municipal de Cascais e contou com cerca de 50 Voluntários Millennium, tendo permitido 
plantar cerca de 400 árvores no Parque Natural Sintra Cascais. A segunda materializou-se numa ação de limpeza de praia na linha de Cascais e 
contou com a participação de 20 Voluntários, resultando na recolha de 200 Kg de lixo da praia.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartões:  Redução do consumo de plástico pela extensão, sempre que adequado, do prazo de validade dos cartões. 

Incentivo à utilização de ferramenta de videoconferência e recurso ao e-learning em detrimento de deslocações: O Banco possui norma-
tivo interno relativo a marcação de viagens, que estabelece que é da responsabilidade de cada Colaborador e respetiva hierarquia, assegurar que 
o objetivo da viagem / estadia não pode ser atingido através do recurso à utilização de meios de comunicação à distância (conference call ou vídeo 
conferência, por exemplo); e que nas deslocações deve ser utilizado o transporte ferroviário em alternativa aos transportes aéreos, quando eco-
nomicamente viável. 

Remoção de caixotes de lixos junto aos postos de trabalho: O Banco procedeu à remoção generalizada dos caixotes de lixo, com o objetivo de 
racionalizar a configuração das estações de trabalho nos Serviços Centrais do Banco, contribuindo para a redução de resíduos e, sobretudo, para 
a sua correta separação e reciclagem.  
 
Com esta alteração, o papel/cartão passou a ser depositado nos ecopontos instalados em todas as alas junto às impressoras, e os resíduos de 
plástico, indiferenciados ou orgânicos depositados nos ecopontos disponíveis nas copas. 

SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

98  



          RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019      
 
 

99 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polónia 

Guia ambiental Pro-Eco para clientes e colaboradores: Este guia, disponibilizado a todos os Colaboradores e Clientes do Banco (através da 
intranet e internet corporativas), apresenta várias “dicas” para a adoção de boas práticas ambientalmente responsáveis no escritório e em casa, 
incluindo a separação seletiva de resíduos elétricos e eletrónicos, bem como o consumo de recursos materiais, hídricos e energéticos.   

PPrrooggrraammaa  CCaarrttããoo  WWWWFF  nnaa  PPoollóónniiaa::  Parte das transações efetuadas pelos clientes com o cartão é revertida a favor desta instituição. Para além 
disso, o cartão é feito de material amigo do ambiente. Em 2019, 261 clientes subscreveram ao cartão WWF, totalizando em 1.527 cartões ativos 
até à data.   

EEdduuccaaççããoo  aammbbiieennttaall:: O Bank Millennium desenvolveu diversas campanhas de educação ambiental, incluindo pósters em salas comunitárias, guias 
e filmes nos canais de comunicação internos e externos do banco, campanha de anti-poluição e campanha de estilo de vida mais sustentável. 

PPrroommooççããoo  ddee  eevveennttoo  ““EEccoo””: Evento realizado na sede do Banco em Varsóvia, durante o qual os participantes podiam fazer um quizz ecológico, 
aprender a embrulhar presentes de uma forma “eco”, criar produtos de cosmética a partir de ingredientes naturais e fazer decorações de natal 
sustentáveis. 

TTrraannssppoorrttee  ddee  bbiicciicclleettaa::  Promoção do transporte por bicicleta através do desenvolvimenro de novas infraestruturas para os ciclictas (postos de 
bicicleta e chuveiros) 

Suíça 

 
Sinalética ambiental: O Banco manteve a aplicação de sinalética ambiental nos espaços comuns para sensibilizar os Colaboradores para o con-
sumo moderado de água e eletricidade. 
  

 
Mobilidade sustentável: Os Colaboradores são fortemente incentivados a utilizar, sempre que possível, soluções de videoconferência.  

 

Moçambique 

Parque Nacional de Gorongosa:  O Millennium bim mantem o protocolo de adesão ao Clube Empresarial da Gorongosa. No âmbito deste 
protocolo, em parceria com o Millennium bim, é possível o desenvolvimento de projectos que visam restaurar o ecossistema, apoiar as comu-
nidades locais no seu desenvolvimento socioeconómico e criar, de forma sustentável, uma indústria turística. 

Linha de financiamento para Ecoturismo:  O Millenium bim oferece, através desta linha de crédito, condições especiais de financiamento 
para apoio a projectos de turismo ligados à conservação da biodiversidade e ao desenvolvimento sustentável 
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