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Universidade São Tomás de Moçambique e Millennium bim
celebram protocolo para apoiar Estudantes
Millennium bim e a USTM celebram memorando que permitirá que os alunos desta universidade
passem a efectuar pagamentos através do cartão de estudante Millennium bim

Millennium bim
estabelece parceria com
a Universidade São
Tomás de Moçambique.

O Millennium bim e a Universidade São Tomás de Moçambique (USTM)
assinaram um protocolo que permite aos estudantes desta instituição de
ensino ter o seu cartão de estudante e cartão de débito num só,
usufruindo assim de todas as vantagens da Conta Jovem, um produto
que nasceu para promover a integração e relação dos jovens com o
mundo bancário.
Em paralelo, a USTM e o Banco trabalharam em conjunto para que os

Millennium bim reforça o
seu compromisso com a
educação no
desenvolvimento de um
serviço inovador.

jovens universitários e seus encarregados de educação tenham, à sua
disposição, um serviço que facilite o pagamento das propinas, sem
necessidade de deslocações aos Balcões do Banco. Assim, através da
funcionalidade “Pagamento de Serviços”, já será possível honrarem com
os seus compromissos financeiros junto da Universidade através das
plataformas mobile banking (Millennium IZI e Smart IZI), internet
banking e ATM.
O objectivo deste memorando é facilitar o dia a dia dos estudantes e

Este memorando tem
contribuído para a
comodidade da
população e simplificado
o acesso às operações
bancárias, garantindo um
canal alternativo.

aumentar o acesso dos jovens aos serviços bancários.
O Millennium bim reforça, assim, o seu compromisso com a educação
através de uma oferta integrada de produtos e serviços diferenciadores
e

relevantes

para

estes

estudantes,

proporcionando-lhes

maior

comodidade e segurança na realização das suas transacções e gestão do
seu dia a dia na universidade.
Recorde-se que a educação é um dos principais focos de actuação do
Millennium bim, contribuindo de forma activa para a criação de serviços
e produtos inovadores para as instituições de ensino, bem como para os
estudantes.

Na sua intervenção Fernando Carvalho, administrador do Millennium
bim, disse que, “ A sociedade procura nas novas tecnologias
elementos que facilitem o seu dia a dia, que respondam às suas
necessidades. Hoje, não basta ter um design bonito, atractivo; tem
de ser funcional. E é com esta visão que o Banco tem apresentado
aos seus parceiros de negócio como a USTM soluções adaptadas a
esta nova realidade, desenvolvendo produtos e serviços que
facilitam a vida das pessoas, e neste caso concreto dos estudantes.”
O evento contou ainda com a actuação de um grupo teatral amador e
um sorteio junto dos alunos participantes de 2 cartões Estudante
gigantes no valor de 5.500,00MT cada para apoio à sua vida escolar.
Ao longo dos seus mais de 20 anos, a educação tem sido um dos pilares
do crescimento sustentado do Millennium bim quer na preconização de
acções desenvolvidas no seu programa de Responsabilidade Social, quer
no desenvolvimento de iniciativas e soluções financeiras que apoiem os
jovens estudantes na sua gestão financeira.

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, ocupando a 56.ª posição.
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