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Millennium bim valoriza liderança no feminino
com palestra “As Mulheres deste Milénio”
Diversas individualidades debateram sobre como valorizar o
papel da Mulher na sociedade Moçambicana

“As Mulheres deste
Milénio” juntou diversas
individualidades que
debateram e partilharam
experiências, na
primeira pessoa, sobre o
papel da Mulher

O Millennium bim, reconhecendo o papel e importância da Mulher na
sociedade promoveu, no passado dia 11 de Abril, a palestra “As Mulheres
deste Milénio”. O evento juntou diversas individualidades que debateram
e partilharam experiências, na primeira pessoa, sobre o papel da Mulher
na Sociedade Moçambicana. Provenientes de diferentes sectores de
actividade, os palestrantes tiveram a oportunidade de partilharem a sua
história, o percurso de vida, as dificuldades e os desafios que encontraram
até atingirem o sucesso.
De acordo com Íris de Brito, PCA da New Capital, “são as mulheres que
seguram as pontas, somos nós que seguramos a casa, o lar, os filhos.
O Mais importante na vida é a liberdade que temos de poder escolher.

Evento insere-se nos
festejos do Millennium
bim a propósito do mês
da Mulher tendo como
objectivo valorizar o
papel fundamental que
desempenham no
desenvolvimento social e
económico do país.

Quando falamos das mulheres deste Milénio, estamos a falar das
nossas mulheres mais jovens”. Para o Estilista, Taibo Bacar, “A
mudança começa aqui, no descobrir a força que cada mulher tem para
conseguir gerir o seu talento. E olho para este problema com origem
na educação, que segue um regime bastante machista.” Já Fátima
Mimbire, do Centro de Integridade Pública, garantiu que “Este tema é
muito mais complexo do que parece, pois, o meio social, o sistema e
a esfera doméstica têm influência no regime machista, que é bastante
absorvedor”.
“Não me limitei, como empresária, às questões domésticas, fiz uma
escolha e tomei uma decisão que ditou o sucesso do meu negócio.

Na semana passada o
Banco tinha brindado as
suas clientes Mulheres
com uma rosa em
diversos balcões da
cidade de Maputo.

Busquei experiências internacionais para adequar à realidade
moçambicana”, defendeu Cândida Magaia, Khulibwa-Sabores Fumados.
No entender de Graciete Carrilho, do Grupo Soico, o papel da Mulher “em
sociedades machistas como a nossa, deve ser sempre de luta na
participação do desenvolvimento do nosso país, buscando sempre um
enquadramento social, bem como a igualdade de género”. No mesmo

sentido Esperança Mangaze, da Folha Verde, sublinhou que “Eu sou do
outro Milénio, mas faço parte das Mulheres deste Milénio. Considerome uma mulher privilegiada por pertencer a estes dois mundos. Um
segredo para todas as Mulheres deste Milénio, o sucesso reside na
ousadia, persistência, confiança e auto-estima.”.
Na sua intervenção Liliana Catoja, administradora do Millennium bim
disse que “as mulheres deste Milénio devem ser dedicadas, esforçadas,
pois, o sucesso é fruto de muito trabalho que provém da luta pela
inserção social, independência mental assim como financeira”. “Os
desafios que as mulheres deste Milénio enfrentam são os mesmos que
os dos homens que buscam o sucesso, como o acesso a um rendimento
que seja capaz de suprir suas necessidades básicas, acesso à saúde,
melhor e boa educação para os seus filhos, entre outros”.

Esta palestra insere-se nos festejos do Millennium bim a propósito do mês
da Mulher tendo como objectivo valorizar o papel fundamental que
desempenham no desenvolvimento social e económico do país. O evento
contou ainda com a actuação de um grupo musical da responsabilidade da
Orquestra Xiquitsi. Na semana passada o Banco tinha brindado as suas
clientes Mulheres com uma rosa em diversos balcões da cidade de Maputo
a propósito do dia da Mulher Moçambicana, que se celebra a 7 de abril.

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, 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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