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Millennium bim promove a inclusão financeira
de cerca de 168.000 pessoas
Inserido no âmbito do Programa “Um Distrito. Um Banco”, foram lançadas esta semana as primeiras
pedras para a construção das agências de Macossa e Tambara, em Manica, e de Mecufi, em Cabo Delgado.

Millennium bim lançou a
primeira pedra nos
Distritos de Macossa e
Tambara, em Manica,
assim como Mecufi, em
Cabo Delgado

O Millennium bim procedeu nos dias 27 e 28 de Maio, ao lançamento da
1ª pedra que dá início às obras de construção de 3 novas agências
Bancárias localizadas nos Distritos de Macossa e Tambara, na Província de
Manica, e situada no Distrito de Mecufi, na Província de Cabo Delgado.
Estes três Balcões irão beneficiar e promover a inclusão financeira de um
total de cerca de 168.000 habitantes residentes nestes Distritos do país.
De recordar que estes novos Balcões fazem parte das 12 agências
bancárias que o Millennium bim no âmbito do Programa “Um Distrito. Um
Banco”, levado a cabo pelo MITADER através do Fundo Nacional de

Este Balcão irá beneficiar
cerca de 168.000
habitantes residentes, e
está inserido no âmbito
do projecto “Um Distrito.
Um Banco”, fruto da
parceria entre o
Millennium bim e o
MITADER, através do
FNDS

Desenvolvimento Sustentável (FNDS), irá construir no decorrer do ano,
inserido no Plano Quinquenal do Governo 2015-2019.
O Millennium bim pretende, com esta expansão da sua rede de Balcões e
de inclusão financeira, que inclui a bancarização das comunidades rurais,
reforçar o seu posicionamento de Banco de confiança “Aqui Consigo”, de
todos e para todos, afirmando uma vez mais o seu compromisso de bem
servir aos moçambicanos e ao público em geral.
Em contrapartida, este investimento irá gerar impactos positivos não só
na comunidade local, mas também na economia nacional, permitindo
desta forma que esta população ganhe autonomia financeira para as suas
poupanças assim como para a sua produção, encurtando a distância
percorrida pela população em busca de serviços financeiros e Bancários.

Com este Balcão, o
Millennium bim passa a
reforçar ainda mais a sua
presença na Província de
Manica e na Província de
Cabo Delgado

Em Manica, nos Distritos de Macossa e Tambarra, com um somatório total
de cerca de 105.000 habitantes residentes, as cerimónias contaram com
a presença do Governador da Província, Dr. Manuel Rodrigues Alberto,
que durante a sua intervenção falou das mais valias que estes novos
espaços trarão para a Província, bem como os impactos Macroeconómicos
que poderão advir dos mesmos, sendo que o Balcão de Macossa será a
primeira agência do Banco no Distrito.

Por outro lado, em Cabo Delgado, no Distrito de Mecufi, com cerca de
63.000 habitantes, onde o Banco será a primeira Instituição Financeira
presente até então, o evento contou com a presença Administrador do
Distrito, Bachir Embasse Anli, assim como com a Directora da Filial de
Pemba do Banco de Moçambique, Paula Libombo, ambos com um discurso
positivo e de satisfação pelo esforço do Governo e do Millennium bim em
prover serviços Bancários e promover a inclusão financeira para as
populações.
Com esta iniciativa, o Millennium bim reforça ainda mais a sua presença
nestas duas Províncias, onde de resto é já o Banco com maior
representatividade face à concorrência. Comprometido com a sociedade
moçambicana, o Millennium bim tem desenvolvido uma forte aposta na
inovação e na qualidade dos serviços prestados, contribuindo assim para
o benefício dos consumidores e para o crescimento 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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