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Millennium bim abre Balcão Empresas em Maputo
Situado na Praça dos Trabalhadores, o Balcão destina-se
a servir exclusivamente as empresas de média dimensão

O Millennium bim acaba de abrir o Balcão Empresas na Praça dos
Trabalhadores, em Maputo, para servir as empresas de média
Balcão Empresas terá
equipa especializada,
habilitada a servir Clientes
empresariais de dimensão
média

dimensão. Aqui, as Empresas conseguem tratar dos assuntos com uma
equipa especializada de gestores de cliente, habilitada a atender e a
entender as necessidades das Empresas, independentemente da
actividade a que se dediquem.

Rede de Balcão Empresas
tem previstas novas
aberturas em Maputo nos
próximos meses

A rede de Balcões Empresas destina-se a servir as médias empresas,
uma vez que as grandes empresas continuarão a ser acompanhadas
pela Rede Corporate. A especialização das redes de balcões permite
prestar um serviço melhor, uma vez que a dimensão das empresas
traduz-se em necessidades financeiras diferentes.

Millennium bim reafirma
compromisso de apoio ao
empresariado nacional com
soluções financeiras
adequadas às necessidades
das empresas

Continuaremos a expandir a nossa rede de Balcões Empresas nos
próximos meses, com particular enfoque em Maputo, para reforçar os
Balcões Empresas existentes, localizados no prédio JAT 5 na baixa de
Maputo, Av. Julius Nyerere, Samora Machel, Matola Rio, Beira Clube e
Nacala.
O Banco continua a reafirmar o seu compromisso de apoiar a economia
e o empresariado nacional, apoiando com soluções financeiras
adequadas às empresas, quer no financiamento da sua actividade, quer
no apoio à tesouraria.
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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 1,6 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.

####################
Media
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

2

