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Millennium bim assina acordo com MITADER
para levar balcões a mais 12 distritos do país
Millennium bim e MITADER celebram contrato que prevê a construção de novas agências bancárias em 12
novos Distritos. O objectivo é promover a bancarização e a inclusão financeira em todo o País.

O Millennium bim assinou, ontem, em Maputo, com o Ministério da
Millennium bim assina contrato
com MITADER para construir 12
novas balcões no País.

Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER) um contrato que
visa a construção de 12 novos balcões em 12 distritos. A iniciativa
insere-se no âmbito do Programa ‘Um Distrito. Um Banco’, levado a
cabo pelo MITADER através do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Sustentável (FNDS).
O objectivo é acelerar o processo de inclusão financeira nas zonas
rurais, dotando todos os distritos do País com pelo menos um balcão
até ao final deste ano.
Com este contrato, o Millennium bim reforça o compromisso de
estender a sua presença a mais 12 distritos, reforçando uma marca
que é de confiança para os moçambicanos.

O objectivo é acelerar o
processo de bancarização e a
inclusão financeira nas zonas
rurais, dotando todos os
distritos com pelo menos um
balcão.

Enquanto Banco de referência em Moçambique, o Millennium bim
apresenta-se como o parceiro ideal do MITADER neste projecto, já
que a bancarização da economia moçambicana tem sido uma forte
aposta do Banco.
O Millennium bim está hoje presente em todas as Províncias do país,
numa cada vez maior aproximação às populações e aos seus Clientes.
Conta com uma vasta rede de balcões e dispõe de uma das maiores
redes de ATM e POS. Tem a maior rede comercial a nível nacional.
Estes dados reflectem o empenho do Banco nesta matéria.
No seu discurso, Celso Correia, Ministro da da Terra, Ambiente e
Desenvolvimento Rural salientou que “o Governo felicita o Millennium

O Millennium bim apresenta-se
como parceiro ideal do MITADER
na promoção da bancarização
da economia moçambicana.

bim por compreender e estar disponível para adoptar a agenda
nacional mostrando mais uma vez que é um banco comprometido com
o desenvolvimento do país e com o povo moçambicano”.
Para José Reino da Costa, Presidente da Comissão Executiva do
Millennium bim, foi, e continua a ser prioridade para o Banco

“investir na bancarização do país e na inclusão financeira das
comunidades, colocando ao serviço das populações produtos e
serviços financeiros adequados à realidade do país”.
Ao apostar na bancarização, o Millennium bim está também a
fomentar o desenvolvimento das Pequenas e Médias Empresas,
essenciais no crescimento e na criação de riqueza para o 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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