
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

O Millennium bim deu início à 3ª edição do programa de atracção e 

capacitação de talentos, People Grow. Esta iniciativa, lançada em 2013, 

é uma plataforma de aprendizagem e desenvolvimento de competências 

para jovens universitários e recém-licenciados. 

 

Este ano, o Programa People Grow conta com a participação de 14 

candidatos provenientes de Inhambane, Nampula e Maputo, que farão a 

sua formação, com rotações por diferentes áreas do Millennium bim e da 

Ímpar, dando assim a oportunidade aos participantes de ganharem uma 

visão mais completa do negócio da Banca e dos Seguros. O período de 1 

ano de formação “on job” destes jovens talentos será acompanhado por 

um Mentor. No fim do programa, estes jovens, quadros do Banco desde a 

1ª hora, serão integrados em diversas áreas para colocarem em prática 

os conhecimentos adquiridos.  

 

A cerimónia que marcou o início desta 3ª edição do People Grow contou 

com a presença da Administração, membros do corpo directivo do Banco 

e da Jason Moçambique que apoiou no processo de selecção dos 

candidatos. Na sua intervenção de boas-vindas, José Reino da Costa, 

Presidente da Comissão Executiva do Millennium bim, disse que “A 

formação é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade 

mais forte e este projecto visa formar e desenvolver talentos 

moçambicanos e fortalecer o potencial dos nossos quadros através 

de conhecimento”. 

 

O lançamento desta nova edição é uma clara demonstração do papel 

activo do Millennium bim no apoio ao crescimento sustentável da 

economia Moçambicana, investindo na formação e integração de jovens 

que demonstram motivação e preparação para fazerem parte do 
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O Programa People Grow 
conta com 14 seleccionados 
e terá a duração de 1 ano, 
com rotações por 
diferentes áreas do Banco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O grupo de participantes 
deste programa, conta com 
jovens das províncias de 
Inhambane e Nampula, e os 
restantes de Maputo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos os jovens talentos 
seleccionados serão, 
posteriormente, integrados 
nos quadros do Millennium 

bim. 

Millennium bim investe na captação de talento 
3ª Edição do Programa People Grow já começou 

 

Programa foi desenvolvido a pensar em jovens finalistas universitários e recém-licenciados. 
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Millennium bim, o 1º Banco Moçambicano presente no ranking dos 100 

maiores Bancos de África, ocupando a 56.ª posição.    

 

 

 

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. 

 

 


