
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

“Aqui há um Banco que lhe dá a mão” é o destaque da nova campanha 

que o Millennium bim acaba de lançar, focada nas Pequenas e Médias 

Empresas (PME). O conceito visual da nova campanha inspira-se no ‘M’ de 

Millennium bim. O mesmo ‘M’ que todos temos na palma da mão, a Mão 

que o Banco estende às Empresas. 

Aos empresários que todos os dias deitam mãos à obra para fazer crescer 

o seu negócio, o Millennium bim está pronto a dar a mão, através de 

soluções de apoio à sua gestão diária, nomeadamente, Soluções de Gestão 

Corrente, Apoio ao Investimento e Garantias, Apoio à Tesouraria e 

Financiamento a Curto Prazo, Apoio ao Comércio Internacional e Soluções 

de Pagamento e Cobrança. 

Caminhar de mãos dadas, crescer com as Empresas e transformar sonhos 

em projectos reais são desafios que o Millennium bim lança com a nova 

campanha e visa assim criar soluções que promovam o crescimento 

empresarial e estimulam o espírito empreendedor das PME.  

Consciente do espírito empreendedor dos empresários e da importância 

das PME no desenvolvimento económico de Moçambique, o Millennium 

bim pretende redobrar a atenção aos desafios que diariamente se colocam 

a estas Empresas e apresentar-se como o seu melhor aliado na oferta de 

soluções inovadoras. 

Focada em três grandes sectores que contribuem para a economia 

moçambicana, designadamente Comércio, Agronegócio e Indústria, a 

campanha está presente em TV, Rádio, Outdoors, Imprensa, Redes Sociais 

e Balcões Empresa do Millennium bim.  
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Millennium bim lança nova campanha  

direccionada às Empresas  
 

Millennium bim afirma-se como o Banco que apoia as Empresas.  

Nova campanha reforça apoio às PME e afirma que “Aqui há um Banco que lhe dá a mão”. 

 

Millennium bim lança 
campanha focada no 
apoio às Pequenas e 
Médias Empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Aqui há um Banco que 
lhe dá a mão” é o slogan 
da nova campanha do 
Banco que pretende 
reforçar a proximidade 
com as PME. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conceito visual de nova 
campanha inspira-se no 
‘M’ de Millennium, o ‘M’ 
que todos temos na 
palma da mão. 
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“Aqui há um Banco que lhe dá a mão” é o lema da campanha através do 

qual o Millennium bim pretende afirmar-se como o Banco das Empresas, 

reforçando a sua relação com as PME e intensificando a sua estratégia de 

proximidade.    

 

 

 

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:  

 

Afonso Vaz Pinto - JLM&A Moçambique  

84 448 4882 – avazpinto@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz 

 

Alcina Gomes – JLM&A Moçambique 

84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz 
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