
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

O Millennium bim defendeu que os investidores nacionais e estrangeiros 

deverão aproveitar a janela de oportunidade gerada pelos megaprojectos 

no Oil&Gas, para investir em Moçambique e para diversificar a produção 

de riqueza e assim gerar empregos e fortalecer as Pequenas e Médias 

Empresas (PME) moçambicanas.  

A posição foi reiterada por José Reino da Costa, PCE do Millennium bim, 

durante a participação do Banco na ‘Super Return Africa’, a mais 

importante conferência sobre capital de risco e capital próprio no 

continente africano que se realizou no passado dia 6 de Novembro na 

Cidade do Cabo, na África do Sul. 

Durante o painel com o tema “A África Lusófona em foco”, no qual era 

questionado como “Quem está a investir em Moçambique - agora é a hora 

de agir?”, José Reino da Costa defendeu que, “a entrada massiva de 

fluxos de capitais externos proporcionada pelos megaprojectos na 

área do Oil & Gas, representa uma oportunidade para a dinamização 

de outros sectores com potencial de crescimento e diversificação 

como o agro-negócio, indústria de fertilizantes, transportes e 

logística, turismo, serviços financeiros, entre outros, com um impacto 

importante e positivo nas PME moçambicanas”.  

“Neste contexto a aprovação e implementação da proposta de Lei do 

Conteúdo Local, constitui um instrumento vital que permitirá a 

inclusão de empresas nacionais na cadeia de fornecimento, 

possibilitando o surgimento de parcerias estratégicas entre empresas 

locais e estrangeiras, transferência de know how, certificação e 

capacitação”, disse.    

Durante o debate, o PCE do Millennium bim referiu ainda que 

“Moçambique dispõe de um potencial de atracção de investimento de 
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José Reino da Costa, PCE do Millennium bim, defendeu que este é o momento para investir no País e 
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cerca de 80 mil milhões de dólares durante os próximos quatro a seis 

anos, com benefícios económicos e sociais para o desenvolvimento do 

país e crescimento da economia real e que a dimensão dos 

investimentos de capital intensivo previstos em diversos sectores vai 

potenciar a geração de novas oportunidades de negócio para o sector 

privado, maioritariamente composto por pequenas e médias 

empresas, que constituem o motor de crescimento da economia dada 

a sua contribuição na geração de riqueza, criação de emprego, 

alargamento da base tributária, inovação tecnológica”, entre outros. 

O painel de debate em que o Millennium bim participou focou ainda 

outros mercados lusófonos, com destaque para Angola e Moçambique e 

contou com a participação de Paulo Trindade Costa, Partner na Vieira de 

Almeida, Tiago Laranjeiro, Managing Director da Angola Capital Partners 

e Richard Akwei, Head of Fund Management do Musa Group.   

 

 

  

 

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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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 

 

Alcina Gomes – JLM&A Moçambique 

84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz 
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