
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

O Millennium bim promoveu, nos dias 27 e 28 de Junho, na Cidade de 

Nampula, mais um encontro empresarial “Negócios do Millennium”, que 

constitui uma oportunidade para reunir Clientes, Empresários e 

Autoridades Locais, com o objectivo de promover a partilha de 

experiencias e debate sobre o desenvolvimento das PME (Pequenas e 

Médias Empresas) naquela Província.  

 

A iniciativa contou, uma vez mais, com a participação do Banco Europeu 

de Investimento (BEI) que efectuou a apresentação “Bank for a day” 

onde as empresas presentes tiveram a oportunidade de participar num 

verdadeiro workshop sobre o processo de análise de crédito através de 

casos práticos.  

 

Perante uma plateia muito participativa e animada, o representante do 

Governador da Província Victor Borges, realçou a importância destas 

iniciativas desenvolvidas pelo Millennium bim para que o tecido 

empresarial da província possa partilhar experiências enriquecendo a 

reflexão sobre desenvolvimento da economia local assim como da 

necessidade de contínua melhoria financeira e organizacional das PME 

nacionais, por forma a melhorar a capacidade de explorar oportunidades 

de negócio. 

 

Para o Presidente da Comissão Executiva do Millennium bim, José Reino 

da Costa, estas iniciativas representam uma fonte de informação e 

oportunidade de aproximação aos Clientes e Empresários da região, 

garantindo, na sua intervenção, que “este encontro empresarial é 

mais um contributo do Banco para o desenvolvimento sustentado da 

economia de Moçambique”. “Através deste encontro demonstramos 
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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. 

 

O “Negócios do Millennium” tem como objectivo aproximar o Millennium 

bim das PME reforçando o compromisso do Banco enquanto instituição 

financeira de referência no apoio às Empresas.  

 

Neste evento foram ainda premiadas um total de 13 Empresas Mlíder 

2018 da província de Nampula, um reconhecimento do Banco pelas 

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

desenvolvido por estas entidades, Clientes do Millenniumbim. Estas 

empresas passam a integrar o programa Mlíder e poderão ter acesso a 

um conjunto de benefícios financeiros e não financeiros sendo estes 

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, Tete e Maputo.    

 

 

 

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, ocupando a 56.ª posição. 
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Mais informações:  

 

Afonso Vaz Pinto - JLM&A Moçambique  

84 448 4882 – avazpinto@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  
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