
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

No mês de celebração do dia da Mulher Moçambicana e indo ao encontro 

de alguns contributos de Clientes que participaram no encontro “Mulheres 

deste Milénio”, o Millennium bim lançou soluções financeiras 

direccionadas às Clientes de todos os segmentos, reconhecendo o seu 

papel e importância na sociedade. 

 

Com estas soluções, as Clientes do Banco passam a ter acesso a um 

conjunto de produtos e serviços desenhados ao pormenor para atender às 

suas necessidades e facilitar aa gestão das suas actividades.  

 

O Millennium bim disponibiliza, através da Solução Mulher, um cartão 

de débito personalizado com acesso a um seguro de saúde com cobertura 

de despesas de parto e tratamentos do cancro do colo do útero e mama, 

descontos em estabelecimentos comerciais parceiros, bem como o acesso 

a canais bancários electrónicos. Este cartão tem ainda uma componente 

de responsabilidade social uma vez que cada transacção efectuada com 

este cartão corresponde a um apoio à Formação “Líder em Mim”, 

integrado no projecto Girl Move. 

 

A Solução Mulher conta ainda com um plano de poupança que consiste 

na constituição de um depósito a prazo atractivo.  

Para todas as Mulheres empreendedoras, foi criado o Crédito Mulher 

Empreendedora que permite o acesso a um crédito que facilita a 

concretização de seus projectos profissionais. 

 

O lançamento da “Solução Mulher” está a ser feito através de uma 

campanha de publicidade que apresenta as principais novidades do 

serviço, com os seguintes slogans: “Aqui há um Banco que me conhece”, 

“O Cartão das Mulheres deste Milénio”, “A Poupança para o meu Futuro 
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está Aqui”, “O Sucesso do meu negócio está Aqui” e “Aqui Consigo apoiar 

a formação de novas líderes”. 

 

O Millennium bim, enquanto agente activo do sector financeiro, tem 

desenvolvido um conjunto de produtos, adaptados às diferentes 

necessidades dos vários segmentos de Clientes, que visam promover a 

captação de poupanças e oferecer remunerações ajustadas e 

competitivas. Ao longo dos anos, este posicionamento tem permitido ao 

Banco ganhar a confiança e a preferência de um número crescente de 

Clientes.    

 

 

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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Mais informações:  

 

Afonso Vaz Pinto - JLM&A Moçambique  

84 448 4882 – avazpinto@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz 
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