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O Clube Millennium bcp alia a uma história cheia de tradição e de valores comunitários, uma atividade 

relevante em eventos desportivos, recreativos e culturais que ao longo de cada ano se vai repetindo e 

inovando em adaptação ao que é a vontade e o interesse dos seus Associados. 

Associados, que interagem com os dirigentes do Clube e com os vários responsáveis das diversas seções, 

incentivando a realização de ações enquadráveis nos seus múltiplos interesses pessoais e dos agregados 

familiares a que pertencem. 

Essa interação é tanto mais importante quanto assume o quadro no qual os dirigentes do Clube se vão 

basear para escolher e promover as atividades mais estavelmente praticadas e para procurar manter os 

graus de satisfação que os Associados obtêm com os resultados atingidos, de forma a garantir a sua 

permanência ativa e o seu envolvimento e o do seu agregado na vida do Clube. 

Clube que, congregando a ação de diferentes Grupos Culturais e Desportivos das várias origens do Grupo 

BCP, tem a responsabilidade de manter a qualidade e a dinâmica que desde 1947 é apanágio da sua 

existência, garantindo assim a continuidade e o futuro de uma associação que, adaptando-se aos tempos 

novos, apresenta uma permanente capacidade de renovação. 

Os elementos que integram a lista que agora se candidata aos Órgãos Sociais do Clube Millenniumbcp 

estão cientes dessa responsabilidade e prontos a continuar a assumi-la. A maior parte vem da atual 

estrutura dirigente do Clube, numa garantia da continuidade da atividade desenvolvida no último 

mandato, em que nos havíamos proposto: 

 1) Manter as melhores práticas de gestão na condução da atividade do Clube; 

 2) Reverter a tendência decrescente do número de Associados e do seu envolvimento em 

atividades do Clube; 

 3) Estar atentos a novas dinâmicas sociais, desportivas, culturais, de lazer, e gerar iniciativas que 

envolvam o maior número de Associados qualquer que seja a sua idade, sexo ou situação profissional;      

 4) Procurar flexibilizar horários e local de atividades, adequando-os à situação e localização 

laboral dos Associados; 

 5) Criar condições para a descentralização organizativa do Clube de forma a incrementar o uso 

das atividades clubísticas fora de Lisboa e Porto; 

 6) Seguir uma estratégia financeira de diversificação de apoios como meio de criar maior 

autonomia financeira e potenciar as novas atividades. 



Dos objetivos propostos, cumprimos alguns (1, 3 e 5), tomámos iniciativas cuja conclusão foi atrasada 

pela conjuntura do início do ano (4) e não conseguimos reverter a tendência decrescente do número de 

Associados nem diversificámos apoios financeiros mas conseguimos aumentar o envolvimento em 

atividades do Clube, sobretudo culturais. Acima de tudo, soubemos reconverter-nos; no período de 

pandemia soubemos reconverter toda a nossa atividade externa para doméstica. Fomos capazes de 

inovar e manter vivo um novo campo de aprendizagem, cultura e lazer. Estivemos com os Associados, 

sempre!    

A reorganização administrativa que teve lugar em 2019 permitindo uma maior segregação de funções e 

racionalização de tarefas, assim como um melhor suporte contabilístico e de informação de gestão 

associada a um aumento de dotação de colaboradores, veio criar uma retaguarda mais robusta e fiável 

para enquadramento das decisões de gestão tomadas. 

Pretendemos neste mandato concluir este projeto de construir um Clube preparado para qualquer 

contingência em favor dos Associados e para os Associados. 

Mais uma vez, não fazemos promessas. Pretendemos ser realistas no cumprimento de objetivos que 

sabemos não ser fáceis de implementar. Sabemos que teremos dificuldades mas esta equipa está 

disposta a trabalhar para manter o Clube, a sua tradição, os seus valores, a sua cultura, o seu peso na 

comunidade nacional, numa comunhão de interesses com os Associados, de forma a contribuir para o 

nosso enriquecimento físico e espiritual bem como social e cultural. 

Contamos convosco para nos eleger. 

Estamos juntos!       


