
Parceiros do Programa MLíder 2018 

 

Disponibilizamos às Empresas MLíder um conjunto de vantagens exclusivas junto 

dos nossos parceiros, nomeadamente - descontos e pacotes pré negociados com 

os nossos Parceiros. 

 

Agência de Viagens e Turismo 

                                                        

Benefícios 

 Desconto de 5% a partir da tarifa base de cada passagem aérea; 

 Desconto de 5% no valor total de cada acomodação ou pacote; 

 Oferta de condições especiais para abertura de conta corrente com a COTUR.  

Como beneficiar 

Contactar a Cotur e apresentar certificado MLÍDER atribuído pelo Millennium bim à sua 

Empresa 

Contactos 

SEDE - Av. Kenneth Kaunda 352, Maputo, TEL: (+258) 21 245900, CEL: (+258) 82 3008950, 

FAX: (+258) 21 24590, EMAIL: cotur@cotur.co.mz; 

SUCURSAL - Av. Karl Marx (esquina c/ Ahmed Sekou Touré), Nº 1179 R/C, Maputo,            

TEL: (+258) 21 359700, CEL: (+258) 82 3008950, FAX: (+258) 21 359701; 

BALCÃO DE ASSISTÊNCIA - Aeroporto Internacional de Maputo, TEL: (+258) 21 466038. 

 

 

 

 

 

 



Software de Gestão 

                    

                    

Benefícios   

 Desconto de 10% sobre o preço de venda ao público das soluções Primavera, aplicável   

apenas a novos Clientes e a produtos on-premises (instalados no servidor do Cliente), 

Não abrange o valor do contrato de continuidade. 

Como beneficiar 

Contactar a Primavera e apresentar o certificado MLÍDER atribuído pelo Millennium bim à sua 

Empresa 

Contactos 

MORADA: Av. Vladimir Lenine, Nº 174 Ed. Millennium Park - Torre A 8º Andar Esq. Maputo, 

TELEFONE: (+258) 21 303 388, FAX: (+258) 21 048 228,EMAIL: 

comercial_mz@primaverabss.com 

 

 

Higiene e Manutenção 

                                                                       

 

 

Benefícios 

 Desconto de 90% na factura do 10º (décimo) mês do contrato anual. 

Como beneficiar 

Contactar a MHM e apresentar o certificado MLÍDER atribuído pelo Millennium bim à sua 

Empresa 

 

Contactos 

MORADA: Av. Amílcar Cabral, N°1019,Maputo, TEL: (+258) 21313171, CEL: +(258) 824222157 

(+258) 843131712, EMAIL: geral@mhm.co.mz 



Formação e Qualificação 

 

                                  

 

Benefícios 

 Descontos de 10% a 20% sobre o valor de qualquer programa leccionado na ENAM 

(desde que os candidatos cumpram com os requisitos de candidatura ao programa); 

 Possibilidade de beneficiar de descontos adicionais mediante a inscrição de mais do 

que 2 Colaboradores em qualquer programa disponível na ENAM, com excepção do 

Mestrado em Gestão; 

 Descontos de 10%a 15% sobre trabalhos de consultoria de apoio técnico ao 

desenvolvimento do negócio (Áreas de Marketing, Internacionalização, Logística, 

entre outras áreas); 

 Descontos até 30% em seminários e conferências promovidos pela ENAM com um 

número máximo de 2 participantes por Empresa, e de acordo com as vagas definidas 

para o efeito (de acordo com a iniciativa em causa); 

 Convite para participação em iniciativas de networking que visem directamente a 

área de negócio da PME; 

 Possibilidade de promoção do negócio da Empresa seleccionada como MLíder num 

Business Breakfast promovido na ENAM; 

 Condições especiais para aluguer de espaço na ENAM para reuniões e/ou eventos. 

 
Notas importantes:  
 

 Os benefícios não são aplicáveis ao Programa de Mestrado em Gestão. 

 Os Programas da ENAM estão sujeitos a um número mínimo de participantes pelo que 

poderão, com a comunicação devida e atempada, não decorrer no período 

previamente definido. 

 

Como beneficiar 

Contactar a ENAM e apresentar o certificado MLÍDER atribuído pelo Millennium bim à sua 

Empresa 

Contactos 

MORADA: Prolong. Av Kim Il Sung, (IFT/TDM), Edificio D1, Maputo-Moçambique, SITE: 

www.enam.ac.mz, FACEBOOK: www.facebook.com/enam.ac.SA; TEL: 21 48 87 96, CEL: 

(+258) 84 244 05 23, EMAIL: info@enam.ac.mz

http://www.facebook.com/enam.ac.SA


Gestão de Investimentos e Consultoria 

                   

 

                                                     

Benefícios 

 Desconto de 25% sobre as taxas de honorários cobrados pelos serviços prestados pela 

Impacto Capital. 

Nota: A Impacto Capital é uma empresa de gestão de investimentos e consultoria dedicada a 

promover o investimento em empresas e projectos comprometidos com o desenvolvimento 

económico, social e ambiental. 

Como beneficiar 

Contactar a Impacto Capital e certificado MLÍDER atribuído pelo Millennium bim à sua 

Empresa 

 

Contactos 

MORADA: Av. Paulo Samuel Kankhomba, 216, Maputo. 

CEL: (+258) 84 578 1446, EMAIL: info@impacto-capital.com 

 

Consultoria Financeira 

 

A Believe Consultoria dedica-se à prestação de serviços de Project Finance, Planos de 

Reestruturação, Controlo de Gestão, Auditoria, Contabilidade e Consultoria Empresarial 

potenciando os seus Clientes para elevados padrões de competitividade 

 

 

mailto:info@impacto-capital.com


Benefícios   

 Diagnóstico económico-financeiro gratuito; 

 Desconto de 15% em todos os serviços prestados pela Believe consultoria; 

 Realização de acções de formação, nos domínios económico-financeiros, em datas a 

acordar entre as partes. 

 

Como beneficiar 

Contactar a Believe Consultoria e apresentar o certificado MLÍDER atribuído pelo Millennium 

bim à sua Empresa 

 

Contactos 

Rua Beijo da Mulata, N.º 98, Maputo 
E. mz@believe2win.biz 

CEL: 258 846312184 

 

Venda de viaturas 

 

A TATA MOTORS LIMITADA é uma Empresa fabricante de automóveis, líder global e com um 

portfólio diversificado de viaturas que abrange diversos segmentos 

 

Benefícios   

 Desconto de 5% na compra de qualquer viatura; 

 Extensão de 6 meses na garantia do fabricante; 

 Desconto de 10% na compra de peças sobressalentes; 

 Serviços de reparação grátis durante 3 dias por ano; 

 Serviços de assistência ao domicílio; 

 Entrega da viatura no mesmo dia (dependendo da reparação a ser feita). 

 

 

mailto:mz@believe2win.biz


Como beneficiar 

Contactar a TATA de Moçambique Limitada e apresentar o certificado MLÍDER atribuído pelo 

Millennium bim à sua Empresa. 

 

Contactos 

Av. de Moçambique, N.º 2358, Maputo 

C. (+258) 84 73 64 540 

(+258) 84 34 55 503 

(+258) 84 01 73 645 

(+258) 82 84 24 350 

(+258) 84 34 55 500 

(+258) 84 27 60 944 

(+258) 84 30 23 495 

 

E. salomao.manjate@tatainternational.com; sales.maputo@tatainternational.com; 

karthikeyan.subramanian@tatainternational.com; florinda.tatamozambique@tvcabo.co.mz 

 

 

Venda de material & mobiliário de escritório e soluções corporativas 

 

A MAKS é uma Empresa especializada na venda de mobiliário, material de escritório e 

consumíveis de informática. 

A MAKS oferece soluções corporativas nas áreas de Contabilidade, Fiscalidade, Consultoria de 

Gestão, Auditoria e Licenciamento Empresarial atendendo às exigências dos Clientes e da 

Legislação vigente no País. 

 

Benefícios   

 Desconto de 5% na contratação de qualquer serviço prestado pela MAKS; 

 Possibilidade de obter assessoria técnica na contratação do serviço de contabilidade, 

caso as demonstrações financeiras revelem situações anómalas; 

 Possibilidade de usufruir, a preços bonificados, de outros serviços ou soluções 

corporativas para diferentes situações. 

 

mailto:salomao.manjate@tatainternational.com
mailto:sales.maputo@tatainternational.com
mailto:karthikeyan.subramanian@tatainternational.com
mailto:florinda.tatamozambique@tvcabo.co.mz


Como beneficiar 

Contactar a MAKS e apresentar o certificado MLÍDER atribuído pelo Millennium bim à sua 

Empresa. 

 

Contactos 

Rua Shafurdine Khan, N.º 44, 1.º andar Bairro da Malhangalene, Maputo. 

C. (+258) 84 69 09 935 

E. info@maks.co.mz 

W. www.maks.co.mz 

 

Tecnologia de Gestão 

 

Íncentea 30 anos a fazer história  nas Tecnologias de Gestão. Vocacionada em serviços 

profissionais  de Tecnologias de informação, Comunicação Marketing e Inovação, Consultoria 

de Negócio e Engenharia de Produto. 

Benefícios   

 Desconto de 15% em todos os serviços Primavera (aplicável somente para novos 

Clientes); 

 Desconto aplicável a projectos de implementação (instalação, parametrização, 

formação e acompanhamento) e assistência técnica contínua. 

 

Como beneficiar 

Contactar a inCentea Tecnologia de Gestão e apresentar o certificado MLÍDER atribuído pelo 

Millennium bim à sua Empresa. 

 

Contactos 

Rua dos Desportistas, Edifício JAT V-1, N.º 833, 14.º Andar, Maputo 

T. (+258) 21 50 50 00 

F. (+258) 21 50 50 50 

E. info.mz@incentea.com 

 

mailto:info.mz@incentea.com


Auditoria e Consultoria 

 

SSM Auditores e Consultores, Lda. é uma Empresa emergente no mercado moçambicano no 

ramo da prestação de serviços, com uma dinâmica jovem e inovadora para melhor servir o 

Cliente. 

 

Benefícios   

Desconto de 10% nos seguintes serviços: 

 Contabilidade; 

 Auditoria; 

 Fiscalidade; 

 Registo de Entidades (Legal, Fiscal e Comercial); 

 Recursos Humanos; 

 Investimentos e Projecções Financeiras; 

 Serviços Administrativos. 

 

Como beneficiar 

Contactar a SSM Auditores e Consultores e apresentar o certificado MLÍDER atribuído pelo 

Millennium bim à sua Empresa. 

 

Contactos 

Av. Patrice Lumumba, N.º 319, 1.º andar Dto., Matola 

C. (+258) 84 31 46 590 (+258) 82 86 46 590 

E. schidambo@ssm.co.mz 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:schidambo@ssm.co.mz


Soluções de Comunicação Integrada 

 

A Vodacom Moçambique tem apostado num forte investimento na sua rede e em tecnologias 

de comunicação para trazer serviços ajustados às necessidades de comunicação móvel e fixa 

das pequenas e médias Empresas Moçambicanas. A Vodacom abraça o programa MLÍDER com a 

solução que integra voz, dados móveis e internet fixa num plano que inclui chamadas de voz 

grátis entre Colaboradores e serviço de internet fixa ilimitada 

 

Benefícios   

Desconto de 5% sobre a mensalidade dos planos abaixo às Empresas MLÍDER 2018 

 

 

Outros Benefícios   

 Comunicação grátis entre Colaboradores; 

 Internet ilimitada; 

 Instalação grátis; 

 Router para dispersão do sinal no escritório; 



 Smartphone para cada linha de voz; 

 Factura única. 

Equipamentos 

 

Regras Base 

O serviço não pode ser providenciado sem o mínimo de linhas estipulado na oferta. 

Descontos não são aplicáveis. 

No Plano PME Aberto o Cliente tem a possibilidade de escolher um equipamento ao seu 
critério 

 

Como beneficiar 

Contactar a Vodacom Moçambique e apresentar o certificado MLÍDER atribuído pelo 

Millennium bim à sua Empresa. 

 

Contactos 

Rua dos Desportistas, Edifício Vodacom, N.º 649, Maputo 

C. (+258) 84 09 00 000 Geral (Departamento de Vendas Corporativas) 

E. ebupartners@vm.co.mz 

 

 

 

 



Agência de Comunicação e Imagem 

 

A FDS - Fim de Semana é uma Agência de Comunicação Empresarial/Institucional, pioneira 

em Moçambique na área de Comunicação e Imagem, Assessoria e Relações Públicas. A FDS 

apoia Empresas Nacionais, Multinacionais e Instituições Públicas a atingir os seus objectivos e 

necessidades ao nível da comunicação e imagem. 

 

Benefícios   

Desconto de 10% nos seguintes serviços: 

 Media Coaching; 

 Relações Públicas; 

 Comunicação Institucional; 

 Assessoria de Imprensa; 

 Monitoria e exposição mediática; 

 Clipping. 

 

Como beneficiar 

Contactar a FDS - Fim de Semana e apresentar o certificado MLÍDER atribuído pelo Millennium 

bim à sua Empresa. 

 

Contactos 

Av. 25 de Setembro, Prédio Cardoso, N.º 1123, 1.º andar, Flat D-E-F, Maputo 

C. (+258) 82 30 07 740 

(+258) 84 30 07 740 

(+258) 87 30 07 740 

 

E. leandropaul@fimdesemana.co.mz; antoniodias@fimdesemana.co.mz 
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