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Presidente da República inaugura
balcão do Millennium bim em Lalaua
Filipe Nyusi inaugurou em Lalaua o primeiro balcão do Millennium bim naquela localidade província de
Nampula. A visita do Presidente da República aconteceu no âmbito do Programa “Um Distrito. Um Banco”.

Presidente da República
inaugurou Balcão do
Millennium bim em
Lalaua, o primeiro
daquele Distrito

O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, inaugurou ontem, dia 27
de Junho, o novo Balcão do Millennium bim no Distrito de Lalaua, na
província de Nampula.
Esta é a primeira agência bancária de Lalaua com o Millennium bim a dar,
assim, continuidade à sua estratégia de bancarização e expansão da rede
de serviços nas zonas rurais.
É também a resposta afirmativa do Banco ao desafio lançado pelo Governo
de Moçambique no seu Plano Quinquenal (2015-2019), no âmbito do

Visita de Filipe Nyusi
acontece no âmbito do
programa ‘Um Distrtito.
Um Banco’ fruto da
parceria entre o
Millennium bim e o
MITADER, através do
FNDS

Programa “Um Distrito. Um Banco”, fruto do memorando de
entendimento entre o MITADER e o Millennium bim. O Balcão de Lalaua
faz parte do conjunto de 12 novas agências bancárias que o Millennium
bim está a contruir precisamente no âmbito do Programa “Um Distrito.
Um Banco”. O objectivo passa por colocar ao serviço das populações
produtos e serviços financeiros adequados à realidade e desenvolvimento
do país.
O novo Balcão beneficia e promove a inclusão financeira de 102 mil
habitantes residentes naquele Distrito, que passam agora a contar com
todos os produtos e serviços do Banco num espaço mais moderno, cómodo
e que oferece todas as garantias de segurança e qualidade.

Com este Balcão, o
Millennium bim passa a
reforçar ainda mais a sua
presença na Província de
Nampula

Filipe Nyusi aproveitou o momento para fazer um balanço do Programa
“Um Distrito. Um Banco”, referindo que a “aposta dos bancos na
expansão da sua rede de agências tem um efeito muito positivo na
economia nacional e, particularmente, no estímulo à produção agrícola e
promoção da poupança”. O Presidente da República de Moçambique
sublinhou, ainda, “a convicção de que a missão dos bancos é crescer com
as famílias e com as empresas moçambicanas”.

Para José Reino da Costa, PCE do Millennium bim, a abertura deste Balcão
“representa mais um passo de expansão do Banco em 2019, tratando-se
de um forte investimento na bancarização do país e no apoio ao
desenvolvimento do sector bancário nacional”. “O Millennium bim
fortalece, assim, o seu posicionamento de Banco de confiança “Aqui
Consigo” cumprindo o compromisso de servir e de chegar a todos os
moçambicanos”, salientou o mesmo responsável.
Com uma das maiores redes de ATM e POS, o Millennium bim é também o
único Banco presente em todas as Províncias e Distritos de Moçambique e
o que mais pontos de acesso tem junto das comunidades. Através da sua
rede de pontos de contacto, o Banco assegura uma presença incomparável
nas áreas rurais, o que demonstra um esforço claro para estar cada vez
mais próximo da população rural, mantendo o compromisso de prestar
serviços financeiros directos e de contribuir para aumentar a literacia
financeira e a inclusão financeira de todos os moçambicanos.
Este investimento irá gerar impactos positivos não só na comunidade
local, mas também na economia nacional, permitindo que as populações
abrangidas ganhem mais autonomia financeira. Isto, ao mesmo tempo que
aproxima Banco e comunidades, encurtando, nomeadamente, as longas
distâncias que muitas vezes as populações têm de percorrer para poderem
ter acesso a serviços financeiros.
Comprometido com a sociedade moçambicana, o Millennium bim tem
desenvolvido uma forte aposta na inovação e na qualidade dos serviços
prestados, contribuindo de forma significativa para o benefício dos
consumidores e para o desenvolvimento sustentável de Moçambique.

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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