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Presidente da República inaugura novo balcão do
Millennium bim na Província de Nampula
Distrito de Mossuril é o vigésimo Balcão do Millennium bim na Província
e promove a inclusão financeira de 140 mil pessoas

Millennium bim inaugura a
primeira agência de Mossuril e
promove a inclusão financeira
para a população residente
naquele distrito

Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, inaugurou,
esta segunda-feira, um novo balcão do Millennium bim no distrito de
Mussoril, Província de Nampula.
Esta é a primeira agência bancária de Mossuril e o vigésimo Balcão que o
Millennium bim possui na província de Nampula, dando continuidade à sua
estratégia de bancarização e expansão da rede de serviços nas zonas
rurais. Este Balcão, por outro lado, é a resposta afirmativa do Banco ao
desafio feito pelo Governo de Moçambique no seu Plano Quinquenal
(2015-2019), no âmbito do Programa “Vamos Bancarizar Moçambique!
Um Distrito um Banco”, fruto do memorando de entendimento entre o
MITADER, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável

Este balcão faz parte da
estratégia de expansão
preconizada pelo Banco, que
afirma o seu compromisso de
levar serviços e produtos
financeiros por todo País

(FNDS), e o Millennium bim, e que tem como objectivo a colocação de
produtos e serviços financeiros ao serviço da população, adequados à
realidade e desenvolvimento do país.
O Balcão beneficia e promove a inclusão financeira dos mais de 140.000
habitantes residentes neste distrito, que passam agora a contar com todos
os produtos e serviços do Banco num espaço mais moderno, cómodo e que
oferece todas as garantias de segurança e qualidade.
A

estratégia

de

expansão

preconizada

pelo

Banco

reforça

o

posicionamento do Millennium bim como um Banco “Aqui Consigo!”,
afirmando, uma vez mais, o seu compromisso em levar os produtos e
serviços financeiros a todos os Moçambicanos.
O Presidente da República de
Moçambique, Filipe Jacinto
Nyusi, enalteceu o papel do
Millennium bim em responder
de forma positiva ao desafio
colocado pelo Governo de
Moçambique em levar serviços
e produtos financeiros as
zonas rurais

A abertura deste balcão representa mais um passo no plano de expansão
do Banco para 2018 tratando-se de um forte investimento do Millennium
bim na bancarização do país e apoio ao desenvolvimento do sector
bancário nacional.
Durante a cerimónia de inauguração, Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da
República de Moçambique, enalteceu a importância destes serviços para

o desenvolvimento comunitário, social e económico de Moçambique “não

Com esta abertura, o
Millennium bim passa a contar podíamos comemorar os 200 anos da Ilha de Moçambique sem
com 189 balcões espalhados
por todo o país, para servir os relacionar com a história de Mossuril, porque foi aqui onde tudo
seus cerca de 1.800.000
começou. Desta forma, queremos agradecer ao Millennium bim por
Clientes

esta visão estratégica e assertiva, em abrir a primeira agência

financeira neste distrito que esperou por este momento durante 500
anos. O distrito de Mossuril passa a partir de hoje, a ser independente
por se desassociar das outras províncias, ganhando autonomia
financeira para as suas poupanças assim como para a sua produção.
Esta inauguração vem contribuir de forma inequívoca para a
economia de rendimento deste distrito, nas áreas de maior potencial
como Turismo, Pesca e Educação, e mostra o compromisso do
Millennium bim em responder de forma positiva ao desafio colocado
pelo Governo de Moçambique”.
A cerimónia de inauguração contou com a presença do Governador da
Província de Nampula, Dr. Victor Borges, do Ministro da Terra, Ambiente
e Desenvolvimento Rural, Dr. Celso Correia, do Ministro dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, da Administradora do Distrito
de Mossuril, Nerina Bustani, do Presidente do Conselho de Administração
do Millennium bim, Eng.º Rui Cirne Fonseca, do Presidente da Comissão
Executiva do Millennium bim, Eng.º José Reino da Costa e do
representante do Banco de Moçambique, Vasco Mepula.
Segundo Rui Cirne Fonseca, Presidente do Conselho de Administração do
Millennium bim, “Investir na bancarização de Moçambique, colocando
ao serviço da população produtos e serviços financeiros adequados à
realidade e desenvolvimento do país, é uma prioridade para o
Millennium bim. Esta inauguração é a resposta afirmativa do Banco
ao desafio feito pelo Governo de Moçambique no seu Plano
Quinquenal. Queremos assim contribuir para a bancarização e para
a inclusão social e financeira dos moçambicanos que vivem a zonas
rurais, investindo fortemente no alargamento do acesso aos serviços
financeiros dos cidadãos e, desta forma, contribuir para a redução
da exclusão e da pobreza dos moçambicanos fora dos grandes centros
urbanos. O caminho faz-se caminhando”.
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Este novo Balcão nasce da vontade do Millennium bim oferecer aos seus
Clientes e ao público em geral do distrito de Mossuril, um espaço onde
são disponibilizados produtos e serviços do Banco respondendo às
necessidades do mercado e ao desígnio da inclusão financeira do nosso
País. Com a abertura do vigésimo Balcão na província de Nampula, o
Millennium bim reforça a sua estratégia de expansão sólida, inovadora e
sustentada, ao serviço da Economia Nacional e com a missão de melhor
servir as Populações.
Com mais esta inauguração o Millennium bim eleva para 189 o número de
Balcões distribuídos por todo o país, sendo que só na Província de Nampula
o Banco conta já com 20 Balcões.

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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