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Millennium bim promove primeiro
Encontro Empresarial de 2018 em Maputo
Este é o primeiro de uma sequência de eventos que vão decorrer em Maputo e Nampula ao
longo dos próximos meses.

Encontro tem como
objectivo aproximar o
Millennium bim das PME
reforçando o seu
compromisso de instituição
financeira de referência no
apoio às Empresas

O Millennium bim realizou no passado dia 3 de Maio, em Maputo, o
primeiro “Negócios do Millennium” de 2018, tendo reunido Clientes e
Empresários do Município de Maputo. A iniciativa tem como objectivo
promover o investimento das PME (Pequenas e Médias Empresas) da
região, através do debate sobre o investimento e o potencial
desenvolvimento socioeconómico em Moçambique.
Nesta iniciativa, o Governo da Cidade de Maputo, através do seu
representante, Director da Indústria e Comércio, Sidónio dos Santos, o
Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas (IPEME),
através do seu Director Geral Adjunto, José Libombo, e o Banco

No âmbito deste primeiro
evento foram premiadas as
PMEs de Excelência em
Moçambique, Clientes do
Millennium bim, integradas
no programa MLíder

Europeu de Investimento (BEI) tendo como representante o Dr. Filipe
Marques, abordaram, nas suas intervenções, o actual momento do
desenvolvimento económico e social de Moçambique, tendo este último
desenvolvendo dinâmicas de grupo onde os participantes também
tiveram a oportunidade de dar o seu contributo.
Estes responsáveis defenderam também a necessidade da contínua
melhoria financeira e organizacional das PME nacionais, como forma de
melhorar a economia e aumentar a taxa de empregabilidade em
Moçambique.

Ao promover esta
iniciativa, o Banco reuniu
Clientes, Empresários e
Autoridades num debate
sobre o crescimento e
desenvolvimento
económico e social de
Moçambique

O Millennium bim, através do seu Chief Economist, Dr. Oldemiro
Belchior, abordou o desempenho macroeconómico do país e da região,
com destaque para a contribuição do Banco enquanto agente
dinamizador da economia local através do financiamento às empresas e
na criação de riqueza.
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Um dos momentos altos do evento foi a premiação de 180 Empresas
Mlíder protagonizada pelo Administrador Fernando Carvalho onde foi
enaltecido o importante papel que estas PME têm desenvolvido na
economia e o reconhecimento das melhores práticas de gestão e bom
nível de risco nas suas operações, junto do Banco.
As empresas distinguidas são assim reconhecidas publicamente e
certificadas passando a ter acesso a um conjunto de benefícios
financeiros e não financeiros associados a vantagens concedidas por
parceiros deste programa.
De acordo com Fernando Carvalho, Administrador do Millennium bim,
“a mensagem que queremos passar às PME é que estejam preparadas,
que inovem, que pensem em soluções novas para Moçambique e que o
Banco as apoiará”. “Estamos perante PME de grande capacidade e que
o Millennium bim considera M Líderes”.
José Reino da Costa, Presidente do Conselho de Administração do
Millennium bim, garantiu o evento Negócios do Millennium é “mais um
contributo do Banco para o desenvolvimento sustentável da economia
em Moçambique. Através deste encontro demonstramos o empenho em
estar cada vez mais próximo das PME com uma proposta de valor
sustentada e relevante para o seu negócio”.
Os “Negócios do Millennium” têm como objectivo aproximar o
Millennium bim das PME reforçando o seu compromisso enquanto
instituição financeira de referência no apoio às Empresas.

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
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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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