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Millennium bim disponibiliza linha de 20M€
para ligar mercados português e moçambicano
‘Linha Millennium Portugal – Moçambique’ financia empresas para dinamizar trocas comerciais entre os
dois países. Objectivo é fomentar o negócio internacional entre Portugal e Moçambique

Linha de
financiamento no
valor de 20 milhões
de euros

O Millennium bim, em conjunto com o Millennium BCP, acaba de
disponibilizar a Linha Millennium Portugal – Moçambique, uma linha de
financiamento de 20 milhões de euros para dinamizar as trocas comerciais
entre Portugal e Moçambique.
Esta linha tem como objetivo fomentar o negócio internacional entre os
dois países, proporcionando aos clientes do Millennium bcp e do
Millennium bim um canal privilegiado para a concretização dos seus
negócios.
No âmbito do Ecossistema Millennium Portugal Moçambique, o Millennium
bcp dispõe-se a financiar as empresas, desde que as operações possam
beneficiar de seguro de créditos ao abrigo do Sistema de Seguro de

Objectivo é fomentar
o negócio e trocas
comerciais entre
Portugal e
Moçambique

Créditos com Garantia do Estado Português (SCGE), gerido pela COSEC e a
contribuir para o desenvolvimento do negócio internacional ente os dois
países, através da criação de uma linha de financiamento que cria
condições favoráveis para permitir o acesso ao financiamento de empresas
portuguesas, em operações de exportação para Moçambique.
As principais características da Linha Millennium Portugal – Moçambique
são as seguintes:
•

20 Milhões de euros de montante;

•

Utilização com recurso a Remessas Documentárias de Exportação
com pagamento a prazo até 365 dias;

Permite acesso ao
financiamento de
empresas
portuguesas, em
exportações que
possam beneficiar do
Seguro de Créditos à
Exportação do com
garantia do Estado,
gerido pela COSEC

•

Montante máximo por Remessa de Exportação de um milhão de
euros;

•

Necessária a cobertura da operação com Seguro de Créditos com a
Garantia do Estado Português (SCGE), gerido pela COSEC, com a
cessão dos Direitos de Indemnização a favor do Millennium bcp;

•

Os bens exportados devem ter uma incorporação nacional relevante.

Sobre o Millennium bim - Maior grupo financeiro moçambicano, tem marcado o ritmo de crescimento
do sector bancário. No processo de bancarização da economia moçambicana, o Banco está presente em
todas as províncias do país e conta hoje com uma vasta rede de balcões, mais de 300 agentes bancários
e uma das maiores redes de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 colaboradores que servem
mais de 1,8 milhões de clientes. O Millennium bim é o primeiro Banco moçambicano presente no
ranking dos 100 maiores Bancos de África.
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Afonso Vaz Pinto - JLM&A Moçambique
84 448 4882 – avazpinto@jlma.co.mz
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