COMUNICADO DE IMPRENSA

Clientes Millennium IZI e M-Pesa já podem
efectuar transferências entre si.
Maputo, 5 de Dezembro de 2018 - Os clientes do Millennium bim, que dispõem do
serviço Millennium IZI assim como os do M-Pesa, já podem fazer transacções de
dinheiro entre as duas plataformas. A integração dos dois sistemas foi firmada esta
quarta-feira, dia 5 de Dezembro, numa cerimónia conjunta promovida pelo Millennium
bim e pela Vodafone M-Pesa.
O objectivo deste acordo passa por dar a todos os clientes da Vodafone M-Pesa e do
Millennium IZI, com contas depósito à ordem, a possibilidade de efectuarem
operações de transferência e recebimento de dinheiro entre o Millennium IZI e o MPesa, de forma fácil, rápida e segura através dos seus celulares.
Este é o primeiro passo do processo de integração entre as duas plataformas
permitindo aos clientes o acesso aos serviços financeiros disponibilizados pelo
Millennium bim e pela Vodafone M-Pesa. A parceria entre as duas empresas inserese no âmbito da interoperabilidade entre Bancos Comerciais e Instituições de Moeda
Electrónica.
De acordo com José Reino da Costa, Presidente da Comissão Executiva do
Millennium bim, “esta é uma excelente aliança entre dois serviços de valor
acrescentado e que foi feita a pensar nos clientes das duas plataformas. Esta
parceria é mais um contributo para trazer vantagens reais ao dia-a-dia das
pessoas e para a expansão dos serviços financeiros do Banco promovendo
assim a inclusão financeira em Moçambique”.
Para Gulamo Nabi, Director Geral da Vodafone M-Pesa S.A, “é uma grande
satisfação ver o quotidiano dos nossos clientes ser transformado pelos nossos
produtos e serviços. Temos o orgulho de apresentar uma ferramenta que vai
facilitar a vida dos nossos clientes, um número que hoje supera os 3. 7 milhões
activos a 30 dias, que lidam com mais de 23 500 agentes em todo o país. Os
próximos grandes passos para o M-Pesa passam por uma abertura por parte da
banca formal para novas parcerias para a disponibilização de produtos cada vez
mais sofisticados aos seus clientes, particularmente no âmbito da poupança e
do crédito”.

Os dois serviços inovadores, M-Pesa e Millennium IZI, foram criados com o objectivo
de aumentar o acesso dos moçambicanos aos serviços bancários, nomeadamente
junto das populações das zonas urbanas e rurais.
O M-Pesa, com 5 anos de existência e mais de 3.6 milhões de clientes activos, é o
maior serviço financeiro móvel de Moçambique que permite realizar uma série de
operações tais como transferências, pagamentos e compra de recargas através de
celular de forma fácil, rápida e segura em qualquer parte do país.
É estratégia do M-Pesa continuar a criar acordos com instituições financeiras com
vista a oferecer maior conveniência aos seus clientes e, deste modo, promover um
sector financeiro sólido e inclusivo para todos os moçambicanos.
O Millennium IZI, solução de Mobile Banking do Millennium bim conta já com mais de
8,5 milhões de transacções por mês, reforçando assim a maior rede de serviços
bancários em Moçambique. Esta solução inovadora permite aos utilizadores o acesso
à maioria dos serviços do Millennium bim em qualquer tipo de dispositivo móvel. Tratase de uma plataforma flexível, de fácil acesso e, sobretudo, segura para realizar
transacções em Moçambique mas também no estrangeiro. Os Clientes podem, desta
forma, realizar múltiplas operações, como em qualquer ATM ou POS, como
pagamentos de serviços, transferências bancárias, activação e desactivação de
cartões e, mais recentemente, levantamento de dinheiro sem necessidade de utilizar
um cartão, entre outros. Desde o seu lançamento, em Maio de 2013, o número de
utilizadores e de operações tem crescido a um ritmo muito significativo justificado pela
alta taxa de fidelização que o serviço apresenta.

Principais Mensagens:
•
•

Millennium bim e M-Pesa assinam protocolo de parceria.
Acordo entre Millennium IZI e M-Pesa vai permitir interoperabilidade das duas
plataformas.

Para mais informações, por favor contacte pelo M-Pesa:
Paula Zandamela
Direcção de Comunicação e Relações Públicas
VM, SA (Vodacom Moçambique)
Tel: +258840900091
E-mail: ana.zandamela@vm.co.mz
Eliana Silva – Cine Group Moçambique
84 431 3192 – eliana@cinegroup.co.mz

Ou Pelo Millennium bim:
Afonso Vaz Pinto – JLM&A Moçambique

84 448 4882 - avazpinto@jlma.co.mz
Belário Faftine - JLM&A Moçambique

84 625 0709 - bfaftine@jlma.co.mz
Alcina Gomes - JLM&A Moçambique

84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz

