COMUNICADO

Millennium bim e Visabeira desenvolvem
projecto imobiliário na antiga FACIM
Maputo, 6 de Julho de 2018 – O Millennium bim e a Visabeira Moçambique assinaram um
acordo de parceria estratégica para o desenvolvimento de um projecto imobiliário de elevada
qualidade no espaço da antiga FACIM, situado na Baixa da Cidade de Maputo.
O memorando de entendimento assinado estabelece a intenção das duas empresas de
desenvolver naquele terreno um projecto de grande envergadura, com conceitos inovadores
e modernos, com elevada qualidade e sustentabilidade, contribuindo desta forma para a
projecção regional e internacional de Maputo e de Moçambique.
O acordo prevê também a transmissão da posição maioritária do Millennium bim na sociedade
que actualmente detém os direitos sobre o terreno a favor da Visabeira Moçambique.
O acordo entre as duas empresas foi assinado esta esta sexta-feira, dia 6 de Julho, durante o
Seminário Económico inserido na visita de Estado a Moçambique do Primeiro-Ministro de
Portugal, António Costa.
O memorandum de entendimento foi assinado por João Nuno Palma, administrador do
Millennium bim e por António Jorge Costa, Presidente da Comissão Executiva da Visabeira
Moçambique.
O Millennium bim é o 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.
A Visabeira Moçambique, parte integrante do Grupo Visabeira, actua nas mais diversas áreas
de actividade, incluindo telecomunicações, energia, indústria e turismo, o Grupo Visabeira
alcançou uma posição de referência a nível global, sendo reconhecido pela sua vasta oferta
de produtos e soluções “chave na mão”, aliadas a uma rápida capacidade de resposta, a qual
é assegurada por mais de 10.000 trabalhadores dos quais 2.000 em Moçambique.
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