
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

O Millennium bim promoveu, no passado dia 27 de Setembro, em Maputo, 

mais um encontro empresarial “Negócios do Millennium”. Com o 

objectivo de fomentar a partilha de experiências e o debate sobre o 

desenvolvimento das Pequenas e Médias Empresas (PME), este evento de 

premiação representou mais uma oportunidade para reunir Clientes do 

Banco. 

A iniciativa teve como ponto alto a distinção de 179 Empresas Mlíder 2018, 

sediadas em Maputo e na Matola. Só este ano, o Millennium bim já 

premiou por todo o país um total de 450 pequenas e médias empresas, o 

que representa um aumento de 40% em relação ao ano anterior. 

A este propósito, Fernando Carvalho, administrador do Millennium bim, 

anunciou durante o evento que o objectivo do Banco é chegar ao final de 

2019 com cerca de 600 empresas MLíder. Para Fernando Carvalho, “as 

PME desempenham um papel predominante para o desenvolvimento e 

progresso da economia moçambicana”. “O nosso compromisso é ter 

cada vez mais PME com este estatuto”, porque “ser MLíder significa 

ser diferente, significa ter qualidade e boa gerência”, salientou o 

mesmo responsável.  

Para José Reino da Costa, Presidente da Comissão Executiva do 

Millennium bim, este evento é “uma excelente oportunidade de 

aproximação aos Clientes e Empresários sendo mais um contributo do 

Banco para o desenvolvimento sustentado da economia de 

Moçambique”. “Através deste encontro demonstramos o empenho do 

Millennium bim em estar cada vez mais próximo das PME com uma 

proposta de valor sustentada e relevante para o seu negócio”, disse.  

Nesta iniciativa, participaram também Filipe Marques, do Banco Europeu 

de Investimento (BEI) e Eleutério Mabjaia, do Instituto para a Promoção 

  COMUNICADO DE IMPRENSA 

01 de Outubro de 2018 

Negócios do Millennium premeia  
empresas de Maputo e Matola 

 
Millennium bim distinguiu 179 Empresas Mlíder 2018 e já totaliza 450 a nível nacional. Foi o 3º encontro do 

ano com o objectivo de fortalecer relações e contribuir para o desenvolvimento da economia moçambicana. 

 

Millennium bim 
promoveu em Maputo 
terceiro Encontro 
Empresarial “Negócios 
do Millennium 2018” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banco reforça apoio às 
PME e estreita relações 
entre Clientes com o 
objectivo de gerar 
oportunidades de 
negócio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foram premiadas um 
total 179 Empresas 
Mlíder 2018, de Maputo e 
da Matola.  



 

 2 

de Pequenas e Médias Empresas (IPEME). Segundo estes responsáveis, 

estes eventos são importantes porque reconhecem o trabalho de 

excelência desenvolvido pelas PME e servem de estímulo à aposta na 

qualidade e em boas práticas. 

O “Negócios do Millennium” acontece no âmbito do programa de apoio às 

PME com o objectivo de promover a partilha de informação e explorar 

oportunidades de negócio, através de um debate sobre o investimento e 

o potencial de desenvolvimento de Moçambique. 

A iniciativa “Negócios do Millennium” pretende aproximar o Millennium 

bim das Pequenas e Médias Empresas reforçando o compromisso do Banco 

enquanto instituição financeira de referência no apoio a estas 

organizações. O evento pretende ser o reconhecimento do Banco pelas 

melhores práticas de gestão, valorização e apoio ao negócio das PME 

desenvolvido por estas empresas, Clientes do Millennium bim. As PME 

premiadas integram o programa Mlíder e têm acesso a um conjunto de 

benefícios financeiros oferecidos pelo banco e não financeiros oferecidos 

por instituições parceiras do Programa.  

Os encontros “Negócios do Millennium” tiveram o seu início em 2016, na 

Cidade da Beira. Posteriormente o Banco levou esta iniciativa a Chimoio 

e Maputo. Já este ano, realizaram-se encontros em Maputo e Nampula, 

sendo este o terceiro que acontece em 2018.    

 

 

 

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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Mais informações:  

Iniciativa é um 
reconhecimento do 
Banco pelas melhores 
práticas de gestão, 
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