COMUNICADO DE IMPRENSA

19 de Setembro de 2019
Millennium bim promove Economic Briefing
com Câmara de Comércio Moçambique - EUA
Encontros pretendem partilhar informações relevantes com a comunidade empresarial, debatendo os
principais desafios que se colocam ao país. O Banco assume-se como parceiro financeiro para o
desenvolvimento local.

Millennium bim e Câmara de
Comércio Moçambique – Estados
Unidos da América promovem
encontro com empresários e
debatem principais desafios do
país

‘Nova Vaga de Crescimento e Diversificação Económica’ foi o tema do
primeiro Economic Briefing organizado pelo Millennium bim em parceria
com a Câmara de Comércio Moçambique – Estados Unidos da América. O
evento destinado a empresários teve lugar na quinta-feira, dia 12 de
Setembro, no edifício sede do Banco, em Maputo.
Com estes encontros, o Millennium bim pretende partilhar informações
relevantes com a comunidade empresarial, debatendo os principais
desafios que se colocam ao país.
O Banco, que apresenta índices dos mais robustos tanto a nível nacional
como a nível internacional, alerta para o facto de “as empresas terem
dificuldades em apresentar informação financeira adequada”. Uma

Millennium bim é a instituição
financeira mais premiada de
Moçambique e assume-se como
parceiro financeiro para o
desenvolvimento local

prioridade, defendeu Moisés Jorge, Administrador do Millennium bim,
“para se ter um tecido empresarial saudável”.
O evento, que teve uma participação activa do sector privado, serviu
para partilhar informações relevantes sobre desafios e perspectivas de
negócio

na

indústria

extractiva,

com

vista

a

assegurar

maior

participação das empresas nacionais nas cadeias de valor dos
megaprojectos em desenvolvimento no país. Bem como analisar a
envolvente macroeconómica, perspectivas a médio prazo decorrente da
nova vaga de investimentos no sector de hidrocarbonetos e avaliar
factores de risco que impactam na actividade empresarial.
Oldemiro Belchior, Orador do evento, Economista-Chefe e Director da
Banca desempenha papel de
extrema relevância no
provimento de soluções
financeiras estruturais

Banca de Investimento do Millennium Bim, destacou que o crédito
financeiro ao sector privado tem recuperado, gradualmente, sustentado
pela melhoria das condições monetárias que favoreceu o aumento da
procura interna. Megaprojectos da indústria extractiva irão transformar

o panorama empresarial em Moçambique e criar novas oportunidades de
geração de negócio para as empresas locais, sobretudo pequenas e
médias empresas que constituem a espinha dorsal da economia. Quanto
ao mercado cambial, referiu que o Metical tem observado menor
volatilidade, em parte devido aos efeitos de medidas regulatórias e
fluxo de ajudas humanitárias para apoiar o processo de reconstrução de
infra-estruturas nas regiões afectadas pelos ciclones, prevendo-se que a
moeda nacional se mantenha relativamente estável até final do ano.
Enquanto parceiro de referência, o Millennium bim está posicionado
para

apoiar

o

desenvolvimento

das

PME,

disponibilizando

uma

diversidade de serviços orientada para o sector. O Banco assume-se
como o parceiro financeiro para o desenvolvimento local, destacando o
facto de ser “o Banco mais sólido e robusto do mercado financeiro em
Moçambique”. É também a instituição financeira mais premiada do país
em diferentes áreas como a inovação digital, trade finance, e boas
práticas de segurança e protecção de informação.

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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