
 

 
 

 
Caro Associado, 

 

Aproxima-se o Natal e como é habitual o Clube Millennium bcp costuma oferecer um brinquedo aos 

filhos dos seus Sócios, com idade até aos 12 anos.  

 

Mas a partir deste ano o Clube apresenta uma novidade: Os netos também vão poder receber 

um brinquedo, tal como os filhos. 

 

Para evitar erros na sua atribuição, solicita-se que até 5 de outubro proceda da seguinte forma: 

 

➢ Se for Sócio no ativo  
 

a. Verifique na aplicação Clube Millennium bcp – Gestão de Sócios se os dados 

pessoais e do seu agregado estão certos, comunicando qualquer alteração que tenha 

ocorrido, como p. ex. nascimento de filhos e de netos, falecimento de familiares, 

alterações da situação conjugal, entre outros (em caso de dúvida envie mensagem para 

clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt). 

 

b. Insira os netos na aplicação de Sócios do Clube:  

1. Na aplicação Clube Millennium bcp – Gestão de Sócios selecione Menu/Sócios 

e no ecrã seguinte coloque o seu NUC (ex. 123456); selecione Agregados/Inserir 

Agregado e preencha os elementos solicitados. Atenção: Coloque o nome da criança 

e no final do nome deixe 1 espaço e coloque entre parênteses a letra N 

maiúscula [p. ex. Pedro Silva (N)] e no Tipo de Agregado escolha a opção 

Enteado(a). Por fim ‘Gravar’.  

2. Envie para o Clube um email, para clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt, com cópia 

do Cartão de Cidadão da criança ou do novo elemento. 

3. No ‘Assunto’ do email coloque o seu nome e NUC. 

 

➢ Se for Sócio reformado/outro 
 

a. Envie email para clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt solicitando a inclusão de netos 

ou qualquer outra alteração que tenha ocorrido nos dados pessoais, bem como do seu 

agregado familiar, morada atual, nº de telefone, email, etc., mesmo que já o tenha feito 

para a DRH. 

b. Anexe no mesmo email cópia do Cartão de Cidadão da criança ou do novo elemento. 

c. No ‘Assunto’ do email coloque o seu nome e NUC. 

 

 

Estamos Juntos! 

Viva Melhor o Tempo Livre com o Seu Clube 

 

Setembro 2021 

 

A Direção 
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