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Estimados Associados, 

 

Agradecemos a disponibilidade dos mais de 1 000 Associados que responderam ao inquérito realizado pelo Clube Millennium bcp no passado mês de outubro 
e congratulamo-nos com o contributo de todos. 

 

Escutar a opinião dos Associados é para nós fundamental! 

 

Os resultados que agora divulgamos refletem a opinião dos inquiridos e estão a ser alvo de atenção e análise por parte da Direção do Clube. Opiniões, elogios, 
críticas e sugestões servirão para dar lugar à respetiva melhoria das atividades, iniciativas e serviços do Clube. 

 

Verificou-se, com muito agrado, um feedback muito positivo relativamente à comunicação do Clube, bem como um número elevado de comentários. 

  

Em relação aos vários elogios realizados, é um grande orgulho perceber que o nosso trabalho e dedicação são valorizados pelos Sócios e encaramos os 
mesmos como um incentivo para continuar a fazer mais e melhor.  

  

As críticas e sugestões farão parte do trabalho de melhoria contínua, para chegarmos mais longe com todos vós, porque este é um projeto que não seria 
possível sem o envolvimento e o compromisso de todos. 

 

Continuaremos a adaptar a oferta aos novos tempos, a projetar atividades no futuro,  a delinear e desenvolver iniciativas,  tomando em consideração o 
contributo de todos os Associados. 

 

Estamos Juntos! 

 

A Direção 

Clube Millennium bcp 

Viva Melhor o Tempo Livre com o Seu Clube!  
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43% 
 são filhos  
e enteados 

35% são 
cônjuges 

65% são 
homens 

78% são 
casados 

59% estão 
no ativo 

57% têm 
entre 45 e 

64 anos 

83% são 
sócios há 

mais de 16 
anos 

83% residem 
em Lisboa, 
Porto ou 
Setúbal 

Foram enviados 8 639 
inquéritos aos Sócios 
no ativo e reformados. 
Foram recebidas 1 142 
respostas. 
A percentagem de 
resposta foi 13%. 
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Recomendaria o Clube? 

92%   
recomenda o 

Clube! 

LAZER 
66%  

Os Sócios deram boa nota ao Clube 

Atividades/modalidades nas instalações do Clube ou promovidas pelo Clube, benefícios (descontos /parcerias) e 
solidariedade 

CULTURA 
66%  

DESPORTO 
64%  

BENEFÍCIOS 
72%  

SOLIDARIEDADE 

56%  



INQUÉRITO AOS SÓCIOS 2021 

Viva  Melhor o Tempo Livre com o Seu Clube! 5 

Navegação no site do Clube 

64%  
tem o hábito de 
navegar no site 

do Clube 

 (Newsletters, Informação Semanal, Comunicados, Vídeos, Desafios, 

Templates de Atividades/Modalidades/Eventos, Passatempos) 

  92% deram boa nota 
Grau de satisfação em relação à Comunicação 
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42%  
elegem as 

Viagens  
como 1ª 

preferência 

49%   

valoriza o Custo e os Descontos 

como fatores principais para a 

utilização das atividades do Clube. 

98%  
gosta de 

viajar 

41%  
prefere  os Health 

Clubs,  
as Caminhadas e a 

Ginástica 
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Promoções e Descontos que mais interessam 
aos Associados 

79%  
Acha importante que o 

Clube tenha 
 ‘Dias Abertos’, 

Batismos, 
Workshops.  

36%   
valoriza  

o preço em 
1º lugar  

na aquisição de 
bens e serviços 

55%  

escolheram  

Viagens e Alojamentos, 

Museus e Espetáculos  

e Restauração 
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38%  
Elogios 

30%  
Críticas 

Comentários dos Sócios 

4%  
Solicitações 

28%  
Sugestões 
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80%  
considera 

importante que 
o Clube esteja 
representado 

nas redes sociais  

78%  
desconhece a 
existência de 

Seções 
representadas 

nas redes socias 

79%  
acha importante 
o Clube ter uma 

APP 
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Notas  Finais 
 

Os resultados obtidos em 2021 têm maior relevância porque a base de respostas foi alargada a todos, participantes ou não, das atividades do Clube e porque 
durante o tempo de pandemia, cerca de dois anos, praticamente só existiu a oferta online; 
 

De uma maneira geral os Associados sentiram melhoria de 2017 para 2021, na prestação do serviço global do Clube; 
 

Obtiveram-se 1 142 respostas em 2021, número aproximado ao inquérito realizado em 2017. O número de respostas dos Sócios no ativo decresceu de 2017 para 
2021 e verificou-se um aumento no escalão dos reformados; 
 

 As atividades culturais e de lazer preferidas dos Sócios mantêm-se genericamente as mesmas em 2021 relativamente a 2017. No que concerne aos jovens 
valorizaram mais o InterRail de entre as várias alternativas apresentadas; 
 

 As preferências das modalidades desportivas são semelhantes no grupo dos Sócios efetivos em comparação com os cônjuges. O mesmo não se passa no agregado 
familiar, onde são identificadas modalidades que o Clube não disponibiliza, nomeadamente o futebol, basquetebol e natação, o que poderá estar ligado aos 
interesses dos membros mais jovens. São identificadas pontualmente ainda outras modalidades atualmente não existentes no Clube, p. ex. Capoeira, Kickboxing, 
Trampolim, Thai Chi, Ballet, Equitação…;  
 

 A principal razão para a não utilização das modalidades desportivas do Clube, prende-se com o facto de não haver essas atividades na área de residência; 
 

 É compreensível que exista uma maior concentração de iniciativas em Lisboa e Porto, já que cerca de 80% dos Associados residem ou trabalham nestes dois grandes 
centros; 
 

 As atividades online que têm vindo da ser adotadas têm como objetivo ultrapassar as limitações geográficas. A descentralização das iniciativas funciona melhor 
quando temos representantes locais (Dinamizadores e Co Dinamizadores regionais) o que não tem sido plenamente possível por falta de voluntários; 
 

De sublinhar o número elevado de comentários realizados pelos Sócios; 
 

Os assuntos apresentados pelos Associados, que optaram pelo anonimato, não poderão ter seguimento no âmbito do inquérito, pelo que, caso não tenham sido 
entretanto resolvidos, agradecemos que os voltem a apresentar, através do email do Clube clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt, juntando os dados de 
identificação e outros elementos necessários para a respetiva resolução; 
 

Quanto ao Associados que se identificaram, qualquer solicitação apresentada terá oportunamente a sua resposta por parte dos serviços do Clube; 
 

 As atividades suspensas durante a pandemia e que mereceram sugestão de retoma por parte dos Associados já reiniciaram a sua atividade normal a partir de 
setembro; 
 

 Algumas das sugestões apresentadas já estão a ser avaliadas na ótica do custo beneficio com vista à sua eventual implementação; 
 

 Agradecemos aos Associados que se voluntariaram para colaborar com o Clube, os quais  serão contactados proximamente. 

mailto:clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt
mailto:clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt
mailto:clubemillenniumbcp@millenniumbcp.pt
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Estamos Juntos! 


