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Boa tarde  

 

 

No contexto da visita de trabalho de Sua Excelência Ministro da Indústria e 

Comércio, Eng.º Carlos Mesquita, à Associação Industrial de Moçambique 

(AIMO), o Millennium bim e a AIMO rubricaram, ontem, dia 21 de Outubro, um 

Memorando de Entendimento. O documento prevê que os Associados da AIMO 

beneficiarão, a custos bonificados, de uma Linha de Crédito Específica no valor 

de três mil milhões de meticais (3.000.000.000,00) e, Aplicações a Prazo para 

apoiar projectos industriais desenvolvidos por Pequenas e Médias Empresas 

(PME) integradas na AIMO.  

 

Esta acção enquadra-se na agenda de promoção do diálogo institucional entre 

os intervenientes dos sectores público e privado do ramo industrial em 

Moçambique, cujo objectivo é a troca de experiências e discussão de temas de 

interesse para a indústria, tendo como enfoque os "Desafios e oportunidades 

para a industrialização".  

 

Numa altura em que as empresas perspectivam um futuro incerto e de escassez 

de oportunidades de negócio, o Millennium bim reforça o seu compromisso de 

apoio ao tecido empresarial, estabelecendo parcerias que incentivam o 

crescimento sustentável das PME nacionais e o desenvolvimento de soluções 

financeiras de apoio a tesouraria e gestão de negócio das empresas.  

 

Durante a cerimónia, Sua Excelência Eng. º Carlos Mesquita, Ministro da 

Indústria e Comércio, realçou a relevância do sector industrial para a 

dinamização da economia nacional e o apoio do sector financeiro para a 

viabilização dos projectos industriais “para a mudança qualitativa do 

crescimento do PIB, o sector industrial vai precisar de um esforço e suporte 

na Balança Comercial para fazer a diferença no contributo para o 

desenvolvimento nacional, onde a Banca será a força motriz necessária 
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para a materialização dos projectos industriais com enfoque para a 

exportação em escala de produtos nacionais certificados, para outros 

mercados da SADC e quiçá para outras extensões geográficas”, acrescentou 

o executivo. 

 

Por sua vez, Rogério Samo Gudo, Presidente da AIMO, considera que “A visita 

de Sua Excelência, Eng.º Carlos Mesquita, Ministro de Indústria e Comércio, 

reveste-se de grande importância para a AIMO e seus associados. Trata-se 

de um momento em que intervenientes no sector industrial têm a 

oportunidade de, em primeira pessoa, reafirmar o compromisso de 

potenciar o sector produtivo, tendo em vista não só a industrialização do 

país, mas também o incremento de postos de trabalho com qualidade para 

os moçambicanos. A parceria com o Millennium bim serve, naturalmente, 

como a espinha dorsal deste compromisso, abrindo espaço para que os 

industriais tenham uma alternativa segura para as suas operações.” 

 

Na sua intervenção, Moisés Jorge, Administrador do Millennium bim, destacou a 

solidez, resiliência, estabilidade e posição de liquidez, capital e balanço do 

Banco para a prossecução das melhores soluções bancárias “No ano em que o 

Millennium bim completa 25 anos de história e sucesso, pretendemos ser 

lembrados como um Banco de referência, comprometido com o 

desenvolvimento de iniciativas estratégicas de fomento à competitividade 

e capitalização das empresas em prol do seu crescimento e 

sustentabilidade.”  

 

Comprometidos com a inovação, responsabilidade, proatividade, competência 

e liderança, o Millennium bim vai continuar a dar o contributo necessário à 

economia moçambicana, prestando os melhores serviços financeiros e 

adaptados à realidade actual do mercado.  

 

 

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. 

 

Sobre a AIMO - AIMO é uma associação que representa as empresas industriais. Foi fundada em 1989 por homens 

de negócios em representação de empresas líderes de mercado que pretendiam que a indústria se unisse para 

melhorar as condições de negócio em Moçambique. Como membro da AIMO a sua organização pode influenciar e 

melhorar a sua competividade. 
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