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Rede Autónoma de Microcrédito  

PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO E 

DA INCLUSÃO SOCIAL 

 

EMPRESA 

O Millennium bcp é o maior banco privado com centro de decisão em Portugal, é o 

segundo banco em termos de quota de mercado, quer em crédito a clientes (cerca 

de 25%), quer em recursos totais de clientes (cerca de 22%) e tem a maior rede 

de distribuição bancária do país, com 911 sucursais, sendo também uma instituição 

de referência na Europa e em África. Todas as operações internacionais operam sob 

a marca Millennium e representam quase 53% dos cerca de 21,8 mil colaboradores 

do grupo e cerca de 50% do total de 1 809 sucursais. 

 

ENVOLVIMENTO 

O microcrédito é parte integrante da política de responsabilidade social do 

Millennium bcp sendo um poderoso instrumento criador de oportunidades junto 

daqueles que tradicionalmente não têm acesso a crédito, não sendo no entanto 

encarado como forma de solidariedade ou de mecenato. O microcrédito agrega o 

espírito empreendedor, o esforço e o empenho daqueles que acreditam no seu 

potencial e nos seus projectos, aos três pilares fundamentais, conhecer, acreditar e 

confiar que determinam a forma de actuação de quem está a apoiar. O microcrédito 

não é um instrumento exclusivo dos países pobres, mas sim uma solução financeira 

susceptível de ser utilizada em todas as sociedades, pois em todas elas existem 

camadas da população em risco de exclusão que valorizam mais a oferta de uma 

oportunidade do que um apoio pontual que, podendo atenuar dificuldades, perpetua 

as situações de dependência.  
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ACTIVIDADES 

O Millennium celebrou em 1999 um protocolo de cooperação com a Associação 

Nacional do Direito ao Crédito (ANDC - foi a principal promotora em Portugal da 

experiência do Grameen Bank, criado por Muhamad Yunus no Bangladesh), tendo 

sido, até 2005, o único intermediário financeiro no apoio ao financiamento de 

operações de microcrédito, em Portugal.  

 

Em 2005, ano designado pelas Nações Unidas como o “Ano Internacional do 

Microcrédito” e num contexto de expectativa de agravamento do desemprego e de 

escolha de Portugal como destino por um número significativo de imigrantes, o 

Millennium bcp decidiu criar uma rede autónoma de microcrédito, com o principal 

objectivo de continuar a encontrar soluções para os grupos sociais tradicionalmente 

excluídos do acesso ao crédito tradicional.  

 

O lançamento da rede autónoma de microcrédito pelo Millennium bcp foi precedida 

de um aprofundado estudo no qual se identificaram oportunidades e se definiram 

os conceitos essenciais a implementar no modelo de negócio. 

 

O microcrédito do Millennium bcp vai para além da concessão de um financiamento 

e consubstancia-se no apoio prestado na elaboração do plano de negócio, em todo 

o processo de arranque da operação e no contínuo acompanhamento e assessoria 

ao microeempreendedor. Nesta perspectiva, a figura do gestor de projecto 

microcrédito assume um papel fundamental enquanto elo de ligação e de apoio do 

banco ao empreendedor, apostando numa forte presença in loco e num 

conhecimento profundo da realidade social do microeempreendedor. Esta forma de 

acompanhamento permite ao empreendedor encontrar no Millennium bcp um 

parceiro que o acompanha na construção e consolidação do projecto e permite ao 

banco proteger o modelo, mitigando e resolvendo prematuramente eventuais 

dificuldades. 
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Os gestores de projecto operam a partir de uma rede composta actualmente por 

quatro escritórios – Lisboa, Porto, Regiões Autónomas dos Açores e Madeira – que 

para além de funcionarem como locais de trabalho do gestor de projecto, servem 

também de espaços de apoio aos clientes na fase de preparação dos seus 

projectos. Os escritórios foram localizados em áreas de grande tráfego, com fácil 

acesso e bem servidas por transportes públicos. 

 

A cobertura de todo o território nacional é assegurada pelas sucursais da rede 

microcrédito e as diversas parcerias, que se têm vindo a desenvolver, têm como 

objectivo fazer chegar o Microcrédito a um maior número de pessoas, reforçando a 

proximidade com os microempreendedores. 

 

Actualmente a estrutura de parcerias da Rede Autónoma de Microcrédito, assenta: 

i) na continuação dos protocolos estabelecidos com a ANDC em 1999 e com a 

Região Autónoma dos Açores em 2006 em que o Millennium bcp actua como 

intermediário financeiro e ii) na celebração de protocolos com inúmeras entidades – 

actualmente 17 – que garantem a dinamização local e detecção de oportunidades 

através do trabalho de intervenção ao nível da população e actuam como 

encaminhadores de propostas de projectos. 

 

A divulgação do produto microcrédito através da participação em inúmeras 

conferências, seminários e workshops complementam e reforçam a acção diária dos 

gestores de projecto e das entidades com quem o banco mantém as parcerias. 

 

Em 2007, após dois anos de actividade da Rede Autónoma de Microcrédito, o 

Millennium bcp considerou que o apoio continuado aos empreendedores passava 

também pela oferta de formação específica. Assim, num projecto conjunto com a 

Fundação Calouste Gulbenkian foi proporcionada aos clientes a oportunidade de 

frequentarem uma acção de formação em áreas elementares de gestão de 

empresas, que incluiu temas como liderança da empresa, clientes, marketing e 
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preços, colaboradores, fornecedores, enquadramento legal e fiscal, finanças, 

negociação, planeamento e tecnologias de informação. 

 

Em 2009 o banco passou a ser membro corporativo da European Microfinance 

Network (EMN), que promove a divulgação do microcrédito nos países da União 

Europeia. O Microcrédito do Millennium bcp foi o anfitrião da Visita de Intercâmbio, 

durante os dias 10 e 12 de Maio de 2010, realizada pela primeira vez em Portugal, 

com o objectivo de oferecer aos participantes a oportunidade de tomarem contacto 

com as especificidades do sector do microcrédito em Portugal. 

 

 

RESULTADOS 

Através da Rede Autónoma de Microcrédito, única em Portugal, o Millennium bcp já 

ajudou a criar mais de 1 790 postos de trabalho até Março de 2010, ascendendo o 

financiamento total a 11,4 milhões de euros. Dos 1 126 projectos apoiados 

directamente pela Rede Autonóma de Microcrédito, cujo valor médio de 



 

BCSD PORTUGAL 5 

DEDICATED TO MAKING A DIFFERENCE 

financiamento foi de 10 400 euros: i) 21% foram concedidos a imigrantes, ii) 70% 

a empreendedores entre os 25 e os 45 anos, iii) 52% têm habilitações inferiores ao 

12.º ano de escolaridade e iv) 38% estavam em situação de desemprego. Não há 

diferença relevante entre projectos aprovados a homens e mulheres. 

 

Conjuntamente com a ANDC, o microcrédito já financiou cerca de 16 milhões de 

euros e criou 3 300 postos de trabalho. 

 

Em 2008 o Millennium bcp foi reconhecido através da sua operação de 

microcrédito, como uma das entidades que melhor contribui para a integração dos 

imigrantes na sociedade portuguesa. O banco foi incluído no “Mapa das Boas 

Práticas”, desenvolvido pela Organização Internacional das Migrações, Alto 

Comissariado para a Integração e Diálogo Inter-cultural e Fundação Luso-

Americana para o Desenvolvimento. 

 

O Millennium bcp tem proporcionado aos microempreendedores a criação de 

oportunidades de emprego que estimulam a auto-estima e a dignidade do indivíduo 

na conquista da sua independência sócio-económica. 

  

 


