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FAQ’s - Estatutos e Competências; Direitos e Deveres dos Associados 

 
 

1. O que é o Clube Millennium bcp? 
 
O Clube Millennium bcp (CMBCP) é uma Associação Cultural e Desportiva dos 
Colaboradores do Grupo Banco Comercial Português que se rege pelos Estatutos e 
subsidiariamente pelos Estatutos do Inatel e pela legislação aplicável. 
 
 

2. Qual a finalidade do Clube? 
 
O Clube Millennium BCP (CMBCP) tem por finalidade criar, promover e desenvolver 
atividades de caráter cultural, desportivo, recreativo e social para os seus Associados 
em todo o país, continente e ilhas e contribuir para o prestígio do Millennium bcp. 
  
 

3. Quem são os Sócios/Associados? 
 
O Clube tem várias categorias de Associados. 
 
Efetivos - Colaboradores e ex- colaboradores reformados ou que tenham rescindido 
por mútuo acordo (RMA) desde que requeiram permanecer como Associados e à data 
da RMA sejam cumulativamente (i) Sócios Efetivos há mais de 1 ano e (ii) tenham 
vínculo com o BCP ou qualquer entidade do Grupo BCP há pelo menos 10 anos 
Auxiliares - Agregado direto ascendente e descendente (1º grau) 
Coletivos - Millennium bcp e empresas do Grupo 
De Mérito - Por distinção de serviços prestados ao Clube Millennium bcp 
Honorários - Por relevantes serviços prestados por parte de indivíduos ou entidades 
Situação Especial (*) - os que não tendo vínculo jurídico a qualquer empresa do Grupo 
BCP, sejam como tal admitidos por deliberação unânime da Direção, com fundamento 
em benefícios ou contributos especiais que possam trazer para alguma atividade do 
Clube. 
 
(*) A qualidade de Associado em Situação Especial deve ser anualmente Renovada por 
deliberação da Direção, não podendo em nenhum momento, o número destes 
Associados ultrapassar 5% do total dos Associados Efetivos. 
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4. Que direitos têm os Associados? 
 
Efetivos 
- Participar nas Assembleias Gerais 
- Eleger e ser eleito para os órgãos sociais ou para outras estruturas do CMBCP 
- Fazer-se acompanhar por um convidado, por quem se responsabiliza em termos de 
comportamento e de financiamento dos custos incorridos, usando esse direito até 12 
vezes por ano. 
- Usufruir e participar em todas as atividades organizadas e desenvolvidas pelo Clube  
- Apresentar aos órgãos sociais do Clube as sugestões e propostas que entendam 
convenientes 
Auxiliares  
- Participar e usufruir das atividades de caracter social, cultural, desportivo e recreativo 
do Clube nos termos que vierem a ser definidos por regulamento. 
Situação Especial  
- Participar nas atividades do Clube, não podendo neste âmbito usufruir de qualquer 
contributo financeiro decorrente de dotações ou donativos ao Clube. 
 
 

5. Quais os deveres dos Associados? 
 
Efetivos  
- Pagar pontualmente as quotas que foram fixadas em Assembleia Geral  
- Aceitar as nomeações e eleições que em si recaiam, salvo impedimento devidamente 
justificado  
- Exercer com zelo, dedicação e diligência as funções para que tenham sido eleitos ou 
nomeados, participando nas reuniões dos órgãos de que façam parte e colaborando 
ativamente nos respetivos trabalhos  
- Contribuir com todos os meios ao seu alcance para o progresso, prestigio e bom 
nome do Clube e da instituição que lhe confere o nome (BCP)  
- Cumprir os estatutos e as decisões dos órgãos sociais do Clube  
Auxiliares  
- Pagar pontualmente as quotas que eventualmente, forem fixadas em Assembleia 
Geral.  
- Assumir, nas atividades em que participem, um comportamento digno e disciplinado 
de forma a contribuir para o bom desempenho das mesmas e para o prestigio e 
dignificação do Clube Millennium bcp 
- Ser solidário com os outros Associados e acatar as decisões dos órgãos sociais 
Situação Especial  
- Pagar pontualmente as quotas que forem fixadas em Assembleia Geral para os 
Associados Efetivos 
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- Assumir, nas atividades em que participem, um comportamento digno e disciplinado 
de forma a contribuir para o bom desempenho das mesmas e para o prestígio e 
dignificação do Clube 
- Ser solidário com os outros Associados e acatar as decisões dos órgãos sociais. 
 
 

6. Quais os Órgãos Sociais do Clube?  
 
Os órgãos sociais deverão ter na respetiva composição uma maioria de Associados 
Efetivos no ativo como colaboradores do Grupo BCP. 
 
São compostos pela Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Direção Nacional,  
Delegação Regional Norte e pela Delegação Regional Sul.  
 
Dirigentes e Seccionistas 
A estrutura do Clube Millennium bcp encontra-se organizada por uma Direção 
Nacional, apoiada nas Delegações Regional Norte e Regional Sul, que gerem e 
dinamizam todas as atividades.  
 
À Assembleia Geral compete zelar pelos interesses dos Sócios e ao Conselho Fiscal a 
área financeira do Clube. 
 
A Direção e as Delegações Regionais, bem como os Seccionistas devem apoiar 
iniciativas e atividades locais, de caráter cultural, desportivo, recreativo e social.  
 
Consulte aqui o organograma do Clube, Dirigentes, Seccionistas e os seus contatos. 
Os Dinamizadores Regionais e os Co Dinamizadores representam o Clube nos 
respetivos Distritos e são de importância estratégica para se incrementar a 
proximidade e a regionalização. Os Co Dinamizadores auxiliam o Dinamizador Regional 
na conceção e implementação das iniciativas aprovadas num determinado Distrito ou 
Região.  
Consulte aqui quais os Distritos com Dinamizadores Regionais e Co Dinamizadores e 
quais os seus contatos. 
 
 

7. Quem elege os Órgãos Sociais e qual a duração de mandatos? 
 
Os órgãos sociais são eleitos pela universalidade dos Associados Efetivos através de 
voto pessoal e/ou por correspondência postal ou com recurso a meios eletrónicos 
adequados nos termos do regulamento eleitoral aprovado pela Mesa da AG por 
proposta da Direção. 
O mandato de todos os órgãos sociais é de três anos. 
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8. Qual a Composição da Direção e das Delegações Regionais? 
 
Direção  
A Direção do Clube é composta por um Presidente, dois Vice-Presidentes (presidentes 
das Delegações Regionais),  um Secretário, um Tesoureiro e dois Vogais.  
 
Delegações Regionais 
Cada uma das Delegações Regionais é constituída por um Presidente, dois Vice-
Presidentes um Secretário, um Tesoureiro e cinco Vogais. 
 
 

9. Quais as Competências da Direção e das Delegações 
Regionais? 
 
Direção  
Compete à Direção gerir e administrar o Clube Millennium bcp:  
- Representar o Clube em juízo ou fora dele 
- Zelar pelos interesses do Clube, mantendo em ordem os seus serviços e recursos, 
maximizar o seu rendimento, de forma a assegurar o seu desenvolvimento  
- Cumprir e fazer cumprir os presentes Estatutos e os Regulamentos aprovados em AG  
- Manter organizada a escrituração das receitas e das despesas do Clube 
- Admitir novos Associados em situação especial e renovar a respetiva condição 
anualmente 
- Autorizar os Associados Efetivos a fazerem-se acompanhar por convidados 
- Admitir novos Associados coletivos e propor à AG a atribuição da qualidade de 
Associados de mérito e Honorários 
- Elaborar o Plano de Atividades e o orçamento anual 
- Elaborar o Balanço e Relatório e Contas anuais a apresentar à Assembleia Geral 
- Deliberar sobre a instauração de processos de inquérito ou disciplinares a aplicar 
sansões aos Associados ou propor à AG a sua exclusão 
- Deliberar sobre propostas, sugestões, queixas ou reclamações apresentadas pelos 
Associados, oralmente ou por escrito, que assumam relevância nacional  
- Requerer ao Presidente da MAG a convocação extraordinária da Assembleia Geral 
sempre que o entenda necessário 
- Elaborar os regulamentos necessários ao bom funcionamento do Clube 
- Deliberar sobre a criação de Secções, Núcleos ou outras formas de organização de 
atividades previstas nos estatutos. 
 
Delegações Regionais 
As competências das Delegações Regionais devem ser exercidas no âmbito regional 
respetivo e no quadro das orientações e diretivas globais definidas pela Direção:  
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- Zelar pelos interesses do Clube, mantendo em ordem os seus serviços e recursos, 
maximizar o seu rendimento, de forma a assegurar o seu desenvolvimento  
- Cumprir e fazer cumprir os presentes Estatutos e os Regulamentos aprovados em AG  
- Autorizar os Associados Efetivos a fazerem-se acompanhar por convidados 
- Admitir novos Associados coletivos e propor à AG a atribuição da qualidade de 
Associados de mérito e Honorários 
- Elaborar o Balanço e Relatório e Contas anuais a apresentar à Assembleia Geral. 
 
 

10. Qual o papel, objetivos e perfil de um Dinamizador Regional 
num determinado Distrito? 
 
O Dinamizador Regional atua num determinado Distrito, idealmente em colaboração 
com um ou mais Co Dinamizadores, visando rentabilizar o conhecimento de uma 
região, as oportunidades culturais, desportivas e até o meio empresarial e estatal 
(Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Associações, Fundações, Centros Culturais e 
Recreativos, entre outros) para desenvolver, preferencialmente a baixo custo, 
iniciativas importantes prioritariamente para os Sócios daquela zona geográfica mas 
também acessíveis aos Sócios de outras regiões.  
 
Principais objetivos de um Dinamizador Regional 
- Propor e implementar eventos e iniciativas com interesse para os Sócios dessa região 
e com potencial interesse para os restantes Sócios 
- Informar sobre eventos que venham a ter lugar na região, dinamizando a participação 
dos Sócios 
- Promover os interesses do Clube na região, estimulando o aumento do nº de Sócios 
- Contribuir para o aumento da carteira de prestadores de serviços em condições mais 
favoráveis para os Sócios. 
 
Perfil de um Dinamizador Regional 
Procuramos entusiastas das iniciativas do Clube, praticantes de desporto, apreciadores 
de atividades culturais, recreativas e/ou da natureza, bem integrados no meio,  com 
capacidade para promover as propostas já existentes e apresentar novas iniciativas, as 
quais serão analisadas prioritariamente numa perspetiva local mas também nacional 
pois podem captar interesse de qualquer Sócio, em qualquer zona do país.  
 
 

11. É possível um Sócio propor-se para ser Seccionista ou 
Dinamizador Regional ou Co Dinamizador? 
 
Sim, através de email para um dos membros da Direção do Clube. A candidatura terá 
sempre de ser analisada por parte da Direção. 
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12. Onde se localiza o Clube? 
 
O Clube tem âmbito nacional e estruturas de base regionais e locais nos termos dos 
estatutos em vigor. 
 
As Delegações das Regiões Norte e Sul têm as suas sedes, respetivamente no Porto e 
em Lisboa: 
Porto - Edifício Sá da Bandeira, Rua Sá da Bandeira, 135 4000-433 Porto 
Lisboa - Edifício Palma de Baixo, Calçada Palma de Baixo,6 A 1600-176 Lisboa 
 
Em termos geográficos, o Clube Millennium bcp (CMBCP) está dividido em duas 
grandes regiões, a saber: 
- A região Norte é constituída pelos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, 
Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu 
- A região Sul é constituída pelos distritos de Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Leiria, 
Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal e pelas regiões autónomas dos Açores e da 
Madeira. 
 


