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Pemba abre novo ciclo do
“Negócios do Millennium” na sua 4ª edição
Inserida no programa MLíder, esta iniciativa premiou 29 Empresas e gerou oportunidades de
negócio junto das PME localizadas na província de Cabo Delgado

Pemba abre mais uma edição
do “Negócios do Millennium”,
onde foram premiadas 29 PME
de excelência, Clientes do
Banco, credibilizando-as
perante os seus parceiros de
negócio, clientes e mercado

O Millennium bim iniciou ontem, dia 23 de Maio, na Província de Cabo
Delgado, Cidade de Pemba, mais um ciclo da iniciativa “Negócios do
Millennium”, que já se encontra na sua 4ª edição. O evento reuniu
Clientes, Empresas, Empresários e Autoridades Locais, com o objectivo
de promover a partilha de informação e gerar oportunidades de negócio
através de um debate sobre o investimento e o potencial de
desenvolvimento das diferentes regiões e províncias de Moçambique,
bem como a proximidade e o reforço do apoio do Banco às PME da
província de Cabo Delgado.

O MLíder é um programa que
visa o reconhecimento das
melhores práticas de gestão,
bem como a valorização e
apoio ao negócio das PME

A iniciativa contou uma vez mais com o MLíder, que já vai na sua 4ª
edição e que distinguiu e premiou 29 Empresas, localizadas na província
de Cabo Delgado, pelas suas melhores práticas de gestão, valorização e
apoio ao negócio das PME desenvolvido por estas entidades que lhes
confere, desde já, a vantagem de ter acesso a um conjunto de
benefícios financeiros e não financeiros, sendo estes oferecidos por
instituições parceiras deste programa.
Para o Millennium bim, esta iniciativa serviu para aproximar ainda mais
o Banco das Pequenas e Médias Empresas, reforçando desta forma o seu
compromisso enquanto instituição financeira de referência no apoio a

Este projecto vem reforçar o
compromisso do Banco
enquanto instituição
financeira de referência no
apoio às PME, cujo mesmo
teve início em 2016, e neste
ano o Millennium bim
pretende chegar a outros
pontos do país

estas organizações. Recorde-se que o MLíder foi criado com o objectivo
de apoiar as PME, reconhecendo o trabalho de excelência desenvolvido
por estas, criando estímulo à aposta na qualidade e em boas práticas.
Segundo, Fernando Carvalho, administrador do Millennium bim, referiu
nesta sessão que a ambição do Banco é atingir até ao final deste ano
cerca de 1000 empresas MLíder, estando prestes a tornar-se uma
realidade, uma vez que até ao momento o programa conta com o total
de 803 empresas distinguidas.

Por outro lado, José Reino da Costa, Presidente da Comissão Executiva
do Millennium bim, além de lamentar o recente trágico incidente
tropical que assolou a província de Cabo Delgado, deixou ficar uma
palavra calorosa de encorajamento e de união, sobre a iniciativa
reforçou que “promovemos nesta sessão a troca de experiências e o
debate sobre as oportunidades de negócio e os principais desafios
com que os agentes económicos se deparam no actual contexto
económico da região e do país, porque acreditamos que somos um
parceiro relevante das empresas e uma mais-valia para a população
de Cabo Delgado. Desta forma, queremos continuar ao serviço dos
nossos Clientes e dos empresários Moçambicanos, e a estar onde os
nossos clientes estão”.
A iniciativa contou ainda com a presença de Arlindo Tchetché, em
representação do Governo da província de Cabo Delgado, que enalteceu
o gesto do Banco, encorajando o tecido empresarial local a fortalecer-se
através de parcerias estratégicas que façam crescer o seu negócio.
“Agradecemos pela criação de programas que visam estimular os
nossos empresários nas suas actividades, e pela parceria inteligente
que tem vindo a desenvolver com o Governo, em particular com o
Governo de Cabo Delgado. Sentimos que o Millennium bim é um
parceiro

incontornável

para

a

execução

dos

programas

de

desenvolvimento da nossa província e na prossecução do objectivo
de fortalecer a inclusão financeira”, acrescentou o mesmo.
Esta iniciativa teve o seu início em 2016, na Cidade da Beira.
Posteriormente o Banco levou a iniciativa a Maputo, Chimoio, Nampula e
Tete, e nesta 4ª edição o Millennium bim pretende chegar a outros
pontos do país.

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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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
Alcina Gomes – JLM&A Moçambique
84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz
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