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21 de Junho de 2021

Millennium bim premeia criatividade de jovens
empreendedores
“Juventude com Ideias para Moçambique” consolida a estratégia de inclusão dos jovens na criação de produtos e
soluções no contexto da pandemia da COVID-19.

O Millennium bim
premiou jovens pela sua
capacidade e engenho
na criação de soluções
no âmbito da pandemia
da Covid-19

No

âmbito

da

sua

estratégia

de

inclusão

e

desenvolvimento

do

empreendedorismo dos jovens, o Millennium bim lançou no mês de Maio a
iniciativa “Juventude com Ideias para Moçambique”, premiando as três (3)
melhores ideias de empreendedorismo aplicável no cenário da pandemia da
COVID-19 no nosso País.
“Juventude com ideias para Moçambique” veio consolidar, uma vez mais, a
estratégia de investimento e o compromisso do Millennium bim para com os
jovens moçambicanos através da promoção de iniciativas que visam despertar,
e celebrar, o seu engenho e pensamento criativo. Por outro lado, reforça o
trabalho que o Millennium bim tem levado a cabo nos últimos tempos para

Edilson Arantes, Joel
das Neves Salvador e
Daniel Langa, foram os
três (3) jovens
laureados, cada um
premiado com
20.000,00 MZN

criar soluções que maximizem a comodidade dos clientes, evitando as suas
deslocações e garantindo uma maior satisfação no uso das plataformas
digitais, tendo presente o actual contexto da pandemia da COVID-19.
Participaram no concurso cerca de 140 jovens moçambicanos com idades
compreendidas entre 21 e 30 anos. Os 3 vencedores com as melhores ideias de
empreendedorismo, aplicáveis ao contexto local, foram seleccionados pelos
internautas da plataforma Facebook do Millennium bim. Cada um dos três
laureados recebeu do Banco um prémio monetário de 20.000,00 MZN (vinte
mil Meticais).

O Millennium bim
oferece as melhores
soluções mobile que
permitem aos Clientes
aceder aos serviços
bancários com rapidez,
segurança e
comodidade sem saírem
de casa

Os vencedores, nomeadamente Edilson Arantes, da Cidade de Maputo com um
projecto de mercado móvel, com recurso a uma viatura adaptada, que leva
diversos produtos de primeira necessidade aos Clientes; Joel das Neves
Salvador, de Quelimane, Província da Zambézia, com uma solução de entrega
de produtos alimentares ao domicílio; Daniel Langa, da cidade de Maputo,
com a criação de um sistema de bicicletas partilhadas através de estações
digitais inteligentes, foram reconhecidos pela sua criatividade e inclusão do
cidadão comum.
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Durante a premiação, Edilson Arantes confessou ser “um privilégio estar
entre os distinguidos num contexto em que se buscam ideias e soluções,
sendo que, numa última análise, estas visam o desenvolvimento”. Para
Joel das Neves Salvador, este reconhecimento do Banco será um meio
importante para alavancar a eficiência dos esforços empreendidos, uma vez
que “irá contribuir para minimizar os impactos da propagação da
pandemia da COVID-19 através de soluções modernas e o uso de recursos
disponíveis na nossa cidade”, afirmou o vencedor. Já Daniel Langa salientou
que “esta é uma solução moderna que irá incrementar valor às acções
previstas no que respeita à mobilidade e circulação de pessoas nas vias
públicas”, dando ênfase aos projectos do Governo já em implementação
neste sector.
Por sua vez, Albino Andrade, administrador do Millennium bim, explicou a
filosofia adjacente ao lançamento do concurso “Juventude com Ideias para
Moçambique”: “Com esta iniciativa, pretendemos estar cada vez mais
com os jovens, desafiando-os a, através das suas ideias, contribuírem
para o desenvolvimento do País, com modelos de negócio baseados no
mundo digital, com forte utilidade para a população.
O Millennium bim tem no seu ADN a inovação, pelo que vemos com imenso
gosto a forte adesão por parte dos jovens, bem como a qualidade das
propostas apresentadas. Parabéns aos jovens vencedores”.
O Millennium bim, no contexto actual da pandemia da COVID19, tem investido
e reforçado a sua oferta de soluções mobile, visando permitir aos seus
Clientes o acesso, sem saírem de casa, a um conjunto de serviços bancários
com rapidez, segurança e comodidade.
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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