COMUNICADO DE IMPRENSA

12 de Abril de 2019

Millennium bim promove 2ª Edição do evento
“Mulheres deste Milénio”
Iniciativa juntou várias figuras de destaque para debater a liderança no feminino, bem como o
papel da Mulher Moçambicana na transformação social.

“As Mulheres deste
Milénio” juntou diversas
individualidades na sua 2.ª
Ediçao, para debater a
liderança no feminino,
bem como o papel da
Mulher Moçambicana na
transformação social

O Millennium bim promoveu, uma vez mais, no passado dia 11 de Abril, a
palestra

“As

Mulheres

deste

Milénio”,

evento

integrado

nas

comemorações alusivas ao Mês da Mulher e ao dia da Mulher Moçambicana
celebrado esta semana em todo o país. O encontro juntou diversas
individualidades e teve como tema principal a liderança no feminino e o
papel da Mulher no desenvolvimento socioeconómico e cultural e na
transformação social de Moçambique.
Moderado

pela

prestigiada

apresentadora

de

televisão,

Anabela

Adrianoupolos, o debate contou com a presença de Paula Matsinhe, CoFundadora da UZURI, Sara Fakir, Co-Fundadora e Directora Executiva da
ideiaLab, Cecília Simbine, Membro do Conselho Superior da Magistratura
O evento contou com a
presença de Paula
Manhiça, Sara Fakir,
Cecília Simbine, Paula
Monjane, Mingas e Liliana
Catoja, no painel de
debates, e foi moderado
por Anabela Adrianoupolos

do Ministério Público, Paula Monjane, Executiva do Centro de
Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil (CESC), e Liliana Catoja,
administradora do Millennium bim.
O evento contou ainda com a presença da prestigiada e conceituada
Artista

Musical,

Mingas,

actualmente

Presidente

da

Associação

Moçambicana para o Desenvolvimento e Sustentabilidade Humana - A
VUKKA, com foco em crianças e mulheres, que para além da sua
participação no debate, cantou e encantou o público presente.
Esta iniciativa teve o apoio das Linhas Aéreas de Moçambique, que, no
âmbito do sorteio, momento solene de entretenimento desta palestra,
presenteou o vencedor com duas passagens aéreas de ida e volta, para
Na semana passada o
Banco tinha brindado as
suas clientes Mulheres com
uma rosa em diversos
balcões de Inhambane,
Manica, Tete, Zambézia,
Nampula, Niassa e Cabo
Delgado, assim como em
algumas ruas de Maputo e
Matola

um percurso doméstico ou regional à escolha dos passageiros.
Liliana Catoja, administradora do Millennium bim, garantiu na sua
intervenção que “esta iniciativa dá-nos a oportunidade de debatermos
temas que dizem respeito a todas as mulheres, não só às
moçambicanas, mas às mulheres de todo o mundo.A mulher
desempenha um papel de grande protagonismo na sociedade. Em

Moçambique,

esse papel central é,

porventura, ainda

mais

significativo. Somos resilientes, estamos habituadas a esbarrar em
muitos obstáculos, que encaramos como desafios a vencer e isso dános ainda mais força”, disse.
A mesma responsável referiu ainda que “eu tenho a sorte de trabalhar
num Banco que aposta na capacidade e no potencial feminino e que
tem mulheres na liderança em várias áreas de actuação. 52% da força
laboral do Millennium bim são mulheres”, esclareceu Liliana Catoja.
O evento “Mulheres deste Milénio” insere-se nos festejos do Millennium
bim a propósito do mês da Mulher tendo como objectivo valorizar o seu
papel e contributo para a construção de uma sociedade mais justa e com
igualdade de oportunidades para todos.
A semana passada o Banco tinha já brindado as suas Clientes Mulheres
com uma Rosa em solidariedade com as vítimas do Ciclone IDAI nos
Balcões do Millennium bim das Províncias de Inhambane, Manica, Tete,
Zambézia, Nampula, Niassa e Cabo Delgado e em diversos pontos de
Maputo e Matola, 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.

####################
Mais informações:
Afonso Vaz Pinto - JLM&A Moçambique
84 448 4882 – avazpinto@jlma.co.mz
Belário Faftine - JLM&A Moçambique
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84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz
Alcina Gomes – JLM&A Moçambique
84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz
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