COMUNICADO DE IMPRENSA

17 de Agosto de 2017

Millennium bim apoia Fundação Girl Move na capacitação e
formação de jovens líderes
O Banco será parceiro do Programa Avançado de Liderança e Empreendedorismo Social para jovens
licenciadas desenvolvido pela Fundação Girl Move

O Millennium bim assinou, esta semana, um protocolo de parceria com
a Fundação Girl Move que visa apoiar o Programa Avançado de Liderança
e Empreendedorismo Social que tem como objectivo formar e capacitar
jovens licenciadas.

Millennium bim estabelece
parceria com a Girl Move
através do seu programa de
responsabilidade social
“Mais Moçambique pra
Mim”

A Fundação Girl Move através de uma aposta clara na educação destas
jovens com um programa inovador assente em ferramentas e conteúdos
de vanguarda e excelência e experiências práticas de liderança e
empreendedorismo social, potencia o seu efeito multiplicador enquanto
agentes de desenvolvimento social, económico e político das suas
comunidades e do seu país.
O Millennium bim, através do seu programa de responsabilidade social
“Mais Moçambique Pra Mim”, vai apoiar financeiramente este projecto
através do patrocínio de bolsas para as jovens, bem como, com a
promoção de um programa de mentoria em que os Colaboradores do

O Millennium bim vai apoiar
a Girl Move com o
patrocínio de bolsas, um
programa de mentoria e
recrutamento das jovens

Banco serão mentores das jovens sendo promovidas um conjunto de
palestras, conversas e encontros periódicos para apoio académico e
partilha das experiências de vida. Por outro lado, o protocolo assinado
visa a promoção de um plano de recrutamento das jovens estudantes da
Girl Move quando acabam a sua formação. Esta parceria contempla ainda
a possibilidade das jovens formandas da Girl Move participarem em
acções do “Mais Moçambique Pra Mim”, para que em conjunto com o
Banco possam desenvolver projectos sociais.
O Millennium bim reforça assim o seu compromisso com a educação
promovendo a formação e capacitação de uma nova geração de líderes.

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, uma das maiores redes
de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 colaboradores que servem mais de 1,6 milhões de
clientes. O Millennium bim é o primeiro Banco moçambicano presente no ranking dos 100 maiores
Bancos de África, ocupando a 56.ª posição.
Sobre o “Mais Moçambique pra Mim”- A fim de potenciar o seu papel no domínio da acção social, o
Millennium bim criou em 2006 o programa de responsabilidade social “Mais Moçambique pra Mim”,
tendo como principais objectivos:
- levar a cabo um projecto que sirva de exemplo para a sociedade civil pelo seu mérito, utilidade e
relevância social;
- cativar, atrair e envolver todos os parceiros que se revejam no projecto;
- valorizar a vida e estimular nos moçambicanos a capacidade de sonhar, de se superar e de realizar
os seus sonhos.
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Mais informações:
José Manuel Pessanha - JLM&A Moçambique
82 254 4442/84 480 5656 – jpessanha@jlma.co.mz
Belário Faftine - JLM&A Moçambique
84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz
Filipa Rebelo – JLM&A Moçambique
84 825 8385 – frebelo@jlma.co.mz
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