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O Millennium bim apresenta hoje o seu mais recente projecto: Millennium bim 

Academia (MBA), a primeira academia interna de um Banco em Moçambique.  

 

A Millennium bim Academia representa uma mudança de paradigma na área de 

formação, na qual o desenvolvimento dos Colaboradores deixa de ser 

determinado por momentos específicos e programados, e migra para um 

ambiente de aprendizagem contínua, assente no talento dos seus melhores 

Colaboradores capazes de partilhar o seu conhecimento, uma vez que é na 

prática do dia-a-dia que estes profissionais irão dar provas das suas 

capacidades e conhecimentos adquiridos, por forma a fazerem a diferença na 

Banca em Moçambique.  

 

A Millennium bim Academia, vai desenvolver as suas actividades, numa 

primeira fase, através de programas direccionados para a rede comercial, com 

enfoque nos percursos formativos por função, que serão alargados 

posteriormente a toda a organização. Em paralelo, a Academia desenvolverá 

programas para as suas lideranças, pois estas representam um pilar 

fundamental para o crescimento dos Colaboradores. 

 

Negócio, Conhecimento, Talento e Identidade própria são os quatro pilares 

fundamentais do presente projecto, ambicioso e inovador na área da Banca 

em Moçambique, que tem o objectivo de proporcionar uma formação 

adequada a cada um dos Colaboradores do Millennium bim e garantir assim a 

qualidade, o rigor, a eficiência e o profissionalismo reclamados por um 

mercado cada vez mais exigente, desenvolvendo competências transversais, 

ao mesmo tempo que potencia os seus recursos internos ao serviço do 

desenvolvimento do país.  

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

9 de Março de 2017 

 
 
 
A Millennium bim Academia 
(MBA) inaugura hoje  
 
 
 
 
 
 
O projecto desenvolvido 
pelo Millennium bim 
assenta em quatro pilares 
fundamentais: negócio, 
conhecimento, talento e 
identidade própria. 
 
 
 
 
 
A Millennium bim Academia 
pretende proporcionar uma 
formação adequada aos 
seus Colaboradores, 
garantindo assim um 
serviço de excelência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Millennium bim inaugura Academia  
e reforça imagem como Escola da Banca  

  
Projecto do Millennium bim é primeiro na história da Banca em Moçambique e pretende 

formar profissionais de excelência 
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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, uma das 

maiores redes de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 colaboradores que servem mais de 

1,6 milhões de clientes. O Millennium bim é o único Banco moçambicano presente no ranking dos 

100 maiores Bancos de África, ocupando a 55.ª posição. 
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Media 

Mais informações:  

 

José Manuel Pessanha - JLM&A Moçambique  

82 254 4442/84 480 5656 – jpessanha@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

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

 

Filipa Rebelo – JLM&A Moçambique 

84 825 8385 – frebelo@jlma.co.mz 
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