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Millennium bim e APIEX juntos na promoção de
exportações e de investimentos em Moçambique
Acordo de parceria institucional cria sinergias entre as duas entidades para apoiar exportação de
empresas nacionais e atrair investimento estrangeiro para Moçambique.

Acordo entre o Banco e a
APIEX reforça o trabalho
conjunto para criar
sinergias que se
traduzam num apoio
efectivo às empresas
moçambicanas.

O Millennium bim e a Agência para a Promoção de Investimento e
Exportações (APIEX) assinaram, no passado dia 16 de Julho, um acordo de
parceria para a promoção de exportações e internacionalização de
empresas nacionais e atracção de investimento estrangeiro para a
economia moçambicana.
Ao abrigo desta parceria, rubricada por Moisés Jorge e Fernando Carvalho,
Administradores do Millennium bim e por Lourenço Sambo, Director Geral
da APIEX, as duas entidades irão trabalhar de forma conjunta e
coordenada de forma a criar sinergias que se traduzam num apoio efectivo

Entidades definiram
áreas de intervenção
conjunta,
nomeadamente, na
partilha de informação,
na promoção de
investimentos e na
facilitação de contactos
com potenciais
investidores nacionais e
internacionais.

às empresas e empresários moçambicanos.
O Millennium bim e a APIEX definiram diversas áreas de intervenção
conjunta, nomeadamente, na partilha de informação, na promoção de
investimentos e na facilitação de contactos com potenciais investidores
nacionais e internacionais. Segundo o mesmo acordo, os membros da
APIEX terão ainda acesso a um conjunto de vantagens e produtos
exclusivos do Banco.
Com a concretização deste protocolo, o Millennium bim demonstra o seu
interesse e preocupação no apoio ao sector empresarial e no
desenvolvimento de soluções que permitam uma alavancagem do
investimento que se traduza no crescimento das empresas nacionais e na
criação de postos de trabalho em Moçambique.

O objectivo do
Millennium bim é
continuar na vanguarda
do apoio às empresas e
ao investimento,
proporcionando os
melhores produtos e
serviços nas melhores
condições.

Durante a cerimónia Lourenço Sambo, Director Geral da APIEX referiu que
“é de louvar a aproximação do banco na celebração do memorando
sendo que se aproxima a FACIM a assinatura deste memorando será
uma mais-valia para as duas instituições ”.
De acordo com Fernando Carvalho, Administrador do Millennium bim,
“esta parceria é mais um contributo do Banco para o desenvolvimento
sustentável da economia moçambicana através da promoção de

exportações e da atracção de investimento que beneficiam
directamente a vida dos moçambicanos”. “Reforçamos, assim, o
nosso compromisso enquanto instituição financeira de referência no
apoio às Empresas e à Economia de Moçambique”.
O objectivo do Millennium bim é continuar na vanguarda do apoio às
empresas, proporcionando-lhes uma proposta de valor sustentada e
relevante para o seu negócio.
O Millennium bim é o maior grupo financeiro de Moçambique, tendo,
actualmente, 1,8 milhões de Clientes. Este indicador revela a confiança
dos moçambicanos no Millennium bim pelo seu forte contributo para a
bancarização, inclusão financeira das populações e apoio ao investimento
e desenvolvimento da economia moçambicana.

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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