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O Certificado Digital é um 
elemento de segurança adicional 
emitido pelo Banco para cada 
utilizador e que tem de estar 
presente no equipamento onde 
são instruídas operações que 
afetem  o património do Cliente. 

De modo a que o utilizador do 
portal possa instalar o seu 
certificado, nos vários browsers 
atuais, é necessário que 
previamente sejam instalados no 
seu equipamento os certificados 
do próprio Banco. 

 
O download do Certificado Digital 
do Banco é efetuado através das 
páginas de Registo ou no Acesso a 
Contas acessível através da 
homepage do portal Empresas. 

  

Introdução 

O Certificado Digital do Millennium 
bcp pode ser instalado em Firefox 
68, e versões posteriores, Internet 
Explorer 11.0 e Google Chrome 73 
ou superior, desde que o Certificado 
Digital em sessão tenha sido gerado 
previamente no computador com o 
Internet Explorer. 
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Introduza os códigos de acesso pessoais e intransmissíveis, o 
Código de Utilizador e a Password  

Identifique as cinco posições numéricas do Código 
de Adesão da Empresa/Agrupamento, 

oportunamente entregue à Empresa pela Sucursal 
Millennium bcp 

Instalação do Certificado Digital 
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Defina um nome para o Certificado Digital que será guardado 
no computador. Em acessos futuros deverá selecionar o 
Certificado Digital para aceder à área de Empresas do 

Millennium bcp 

 

Instalação do Certificado Digital 

 

Para terminar a operação é necessário ter a 
Autenticação Forte de Cliente ativa, uma vez 

que esta operação é confirmada com um 
Código de Autorização obtido por SMS ou com 

Token 
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Instalação de Certificado Digital em 
Firefox, versão 68 

01 
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Firefox 68 

Introduza os códigos de acesso pessoais e 
intransmissíveis, o Código de Utilizador e a 

Password  

Identifique as cinco posições numéricas do Código 
de Adesão da Empresa/Agrupamento, 

oportunamente entregue à Empresa pela Sucursal 
Millennium bcp 
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Firefox 68 

Defina um nome para o Certificado Digital que será 
guardado no computador. Em acessos futuros deverá 
selecionar o Certificado Digital para aceder à área 

de Empresas do Millennium bcp 

Para terminar a operação é necessário ter a 
Autenticação Forte de Cliente ativa, uma vez que 

esta operação é confirmada com um Código de 
Autorização obtido por SMS ou com Token 



8 

Firefox 68 

Caso a Autenticação Forte de Cliente não esteja ativa é 
necessário que contacte a Linha de Apoio a Empresas 

através do número 707 504 504 ou +351 210 042 424, a 
partir do estrangeiro, para ativar o Certificado Digital  

O Certificado Digital é gerado automaticamente, e 
guardado no computador. 
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Instalação de Certificado Digital em 
Firefox, versão 69 ou superior 

02 
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No ecrã seguinte deve efetuar  o download do certificado  gravando-o no 

computador, selecionando as opções “Guardar ficheiro” e “OK”. 
 

Firefox 69 ou superior 

O processo de emissão de certificados é idêntica à atual até à 
definição do nome do Certificado pelo Utilizador que será 

guardado no computador, sendo necessário definir uma 
password para o Certificado 
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No campo de pesquisa, escreva “certi”, para 
pesquisar certificados, e escolha a opção “Ver 

certificados” 

Após o download deverá aceder às 
opções/preferências do browser 

Firefox 69 ou superior 
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No “Gestor de certificados” deve selecionar 

“Importar” na opção “Os seus certificados”, e de 

seguida selecione o ficheiro que “Guardou” no 2º 

passo (pág. 10). 

Surge uma caixa de diálogo a solicitar a password que definiu no 

1º passo do pedido do certificado (pág. 10). 

Firefox 69 ou superior 
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Confirme na lista acima a presença do novo 
certificado  

 

No acesso ao site de Empresas será apresentada uma caixa de 
dialogo na qual deve selecionar o certificado correto para o 

acesso 

Firefox 69 ou superior 
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Instalação de Certificado Digital em 
Internet Explorer 11 

03 
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No IE tem duas opções disponíveis para instalar o Certificado 
Digital: 

- Através do Browser; ou 
- Descarregando e executando a 

aplicação MCertificados   

Antes de identificar os códigos de acesso pessoais - Código de 
Utilizador e Password, deverá instalar a Chave Pública do 

Millennium bcp.  

Internet Explorer 11 
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Internet Explorer 11 

Identifique as cinco posições numéricas do Código de Adesão 
da Empresa/Agrupamento, oportunamente entregue à Empresa 

pela Sucursal Millennium bcp 

Defina um nome para o Certificado Digital que será guardado 
no computador. Em acessos futuros deverá selecionar o 
Certificado Digital para aceder à área de Empresas do 

Millennium bcp 
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Para terminar a operação é necessário ter a Autenticação 
Forte de Cliente ativa, uma vez que esta operação é 

confirmada com um Código de Autorização obtido por SMS 
ou com Token 

 

Caso identifique incorretamente o Código de Autorização 
será apresentada a mensagem acima 

Internet Explorer 11 
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Autorize a gravação do Certificado 
Digital no computador, verificando 
se o endereço (URL) acima confere 

Internet Explorer 11 

Processo finalizado com a instalação do 
Certificado Digital 
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Instalação de Certificado Digital em Google 
Chrome, versão 79 ou superior 
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Google Chrome 

Descarregue a aplicação MCertificados Selecione o idioma para instalação do MCertificados 
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Google Chrome 

Identifique o seu Código de Utilizador e a Palavra Passe Identifique as cinco posições numéricas do Código de Adesão da 
Empresa/Agrupamento, oportunamente entregue à Empresa 

pela Sucursal Millennium bcp 
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Google Chrome 

Valide as informações e continue a instalação Defina um nome para o Certificado Digital que será guardado 
no computador. Em acessos futuros deverá selecionar o 
Certificado Digital para aceder à área de Empresas do 

Millennium bcp 
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Google Chrome 

Para terminar a operação é necessário ter a Autenticação Forte 
de Cliente ativa, uma vez que esta operação é confirmada com 

um Código de Autorização obtido por SMS ou com Token 

Processo finalizado com a instalação do Certificado Digital 




