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Millennium bim reforça oferta de serviços bancários e
postais na Província de Inhambane
Panda é mais um dos vários balcões inaugurados em parceria com os Correios de Moçambique.
O Millennium bim é o único Banco presente neste distrito.

Millennium bim aproxima
pessoas e facilita a vida das
comunidades através da
rede de postos dos Correios
de Moçambique

No âmbito da parceria com os Correios de Moçambique, foi inaugurado,
no passado dia 2 de Novembro, o Balcão do Millennium bim no distrito
de Panda, província de Inhambane. O objectivo é promover a
bancarização e inclusão financeira das populações através da
integração de Balcões e implementação de agentes bancários em
agências dos correios.

O Millennium bim é o único Banco presente neste distrito e tem como
missão proporcionar às populações locais um maior e mais fácil acesso
a serviços financeiros bem como o encurtamento da distância
Requalificação de um
edifício dos Correios de
Moçambique permite a
prestação de serviços
bancários e postais num
espaço moderno e funcional

percorrida pelas comunidades em busca destes serviços.
A abertura deste novo Balcão contribuiu ainda para a requalificação do
património imobiliário dos Correios de Moçambique, um espaço
recuperado onde a modernidade e funcionalidade são elementos
constantes. Aqui, os cerca de 50.000 habitantes da região terão acesso
a serviços bancários e serviços postais.
A materialização desta parceria, representa um passo importante no
plano de expansão do Banco e requalificação do património dos
Correios de Moçambique e reafirma o compromisso de ambas as

A materialização desta
parceria representa um
passo importante no plano
de expansão do Banco

Instituições em apoiar a economia, promovendo soluções adequadas às
famílias e às empresas.
Com esta inauguração o Millennium bim reforça a sua presença a nível
local com 14 Balcões só na Província de Inhambane e 183 a nível
nacional.

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 1,7 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.
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