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Millennium bim felicita selecção nacional de basquetebol
feminino pelo desempenho no AfroBasket 2017
O Banco é patrocinador oficial da selecção no âmbito de um protocolo assinado com a Federação
Moçambicana de Basquetebol

O Millennium bim, enquanto patrocinador oficial da selecção nacional de
basquetebol feminino, vem publicamente felicitar as nossas “Samorais”
pelo excelente desempenho alcançado com a conquista do 4.º lugar no
AfroBasket 2017. As nossas atletas estiveram, uma vez mais, a grande
nível exibicional e prestigiaram as cores da bandeira nacional alémO Millennium bim é
patrocinador oficial da
selecção desde 2015

fronteiras.
O Millennium bim assinou 2015 um protocolo de patrocínio com a
Federação Moçambicana de Basquetebol com vista a reforçar o apoio do
Banco à modalidade, por um período de 3 anos, num claro incentivo à
Selecção Nacional Feminina a chegar o mais longe possível nos próximos
campeonatos africanos.
O apoio do Millennium bim na formação das camadas jovens e na

Millennium bim tem vindo a
dar continuidade ao apoio
na promoção da modalidade

promoção da modalidade, foi já reconhecido internacionalmente pela
FIBA África que galardoou o Banco pelo contributo prestado ao
basquetebol nacional através do “Mini Basquete”, um torneio com 10
anos, integrado no programa de responsabilidade social do Millennium
bim. Esta iniciativa tem representado um elevado contributo para a
transmissão de valores importantes para a formação das crianças como
o espírito de equipa, o fair play, a vontade de superar os obstáculos e
vencer. Nas selecções sub-16, sub-18 e séniores masculinos, já há atletas
que iniciaram o seu percurso neste torneio.
O Millennium bim acredita no sucesso da Selecção Nacional Feminina,
contribuindo para que estas atletas possam representar ainda melhor, as
cores nacionais.

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, uma das maiores redes
de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 colaboradores que servem mais de 1,7 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.
Sobre o “Mais Moçambique pra Mim”- A fim de potenciar o seu papel no domínio da acção social, o
Millennium bim criou em 2006 o programa de responsabilidade social “Mais Moçambique pra Mim”,
tendo como principais objectivos:
- levar a cabo um projecto que sirva de exemplo para a sociedade civil pelo seu mérito, utilidade e
relevância social;
- cativar, atrair e envolver todos os parceiros que se revejam no projecto;
- valorizar a vida e estimular nos moçambicanos a capacidade de sonhar, de se superar e de realizar
os seus sonhos.
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