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O Millennium bim lançou mais uma edição do People Grow, um programa de 

atracção e captação de talentos para jovens finalistas universitários e recém-

licenciados.  

 

O People Grow, que já vai na sua 3ª edição, é um programa de 

aprendizagem e desenvolvimento de competências para jovens de elevado 

potencial. Os candidatos seleccionados serão formados por profissionais do 

Millennium bim com uma larga experiência e passarão a fazer parte do 

quadro de Colaboradores do Banco desde o 1.º momento, uma diferença 

relativamente a outros programas. 

 

O programa People Grow terá a duração de 12 meses, com rotações por 

diferentes áreas do Grupo, dando assim a oportunidade aos participantes 

de ganharem uma visão geral e completa do negócio da Banca. O programa 

terá início com uma formação de integração na Millennium bim Academia, 

prosseguindo nas diferentes áreas pelas quais os mesmos irão passar ao 

longo do programa e todos os meses os participantes estarão de volta à MBA 

para desafios mensais e para o desenvolvimento de projectos, alguns dos 

quais com exposição à própria Administração. Ao longo do programa os 

participantes serão acompanhados por um mentor. 

 

Para dar a conhecer o programa aos estudantes, estão a ser realizadas 

palestras, proferidas pelos Administradores do Millennium bim, nalgumas 

das principais Universidades. Até ao momento já decorreram apresentações 

na Universidade São Tomás de Moçambique, Universidade Pedagógica e 

Instituto Superior de Ciências e Tecnologias de Moçambique que contaram 

com uma forte adesão dos estudantes. Para os próximos dias, estão 
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previstas mais palestras, que serão oportunamente divulgadas na página de 

Facebook do Millennium bim. 

 

Até ao momento, o programa conta já com cerca de 500 candidaturas, que 

serão agora sujeitos a um processo de selecção, no qual o Millennium bim 

conta com o apoio da Jason Moçambique. 

 

O People Grow é um programa aberto a todos os jovens que se sintam 

motivados e preparados para esta oportunidade de fazer parte do 

Millennium bim, o primeiro banco moçambicano presente no ranking dos 

100 maiores Bancos de África, ocupando a 56.ª posição. Os interessados 

poderão efectuar a sua candidatura até ao dia 30 de Novembro, através do 

site: http://peoplegrow.millenniumbim.co.mz. Dá o passo certo rumo ao 

teu futuro!    

 

 

 

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 1,7 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. 
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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 
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