
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

A província da Zambézia conta com mais um balcão do Millennium bim. 

Este novo balcão, situado na cidade de Quelimane, contribui também 

para a requalificação do património imobiliário dos Correios de 

Moçambique, que passam a dispor de um leque de produtos e serviços 

bancários do Millennium bim, bem como, a oferta de serviços postais dos 

Correios no mesmo local, num espaço moderno e funcional.  

 

Esta inauguração está inserida no âmbito da parceria do Millennium bim 

com os Correios de Moçambique, que tem como objectivo promover a 

bancarização para as comunidades rurais e urbanas, e a inclusão 

financeira das populações mediante a integração de balcões ou 

implementação de agentes bancários nas agências dos Correios. 

 

Com esta inauguração, o Millennium bim passa a estar presente com 180 

balcões distribuídos do Rovuma ao Maputo, sendo que só na Cidade de 

Quelimane o Banco passa a contar com 10 balcões que disponibilizam 

produtos e serviços bancários aos cerca de 250.000 habitantes daquela 

cidade.  

 

Por outro lado, o Banco reafirma o compromisso de apoiar a economia 

nacional, desenvolvendo soluções financeiras adequadas a todos os 

segmentos de Clientes e promovendo a inovação tecnológica de novos 

serviços como são exemplo as soluções de mobile banking – IZI e Smart 

IZI. 

 

O objectivo do Millennium bim é continuar a promover o 

desenvolvimento do sector bancário nacional e a inclusão financeira de 
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Quelimane conta com mais um balcão Millennium bim 
 

Este novo balcão representa um passo importante na parceria com os Correios de Moçambique 

estando inserido no âmbito do plano de expansão do Banco para 2017  

 

 
Millennium bim acrescenta 
valor à Cidade de 
Quelimane através da 
parceria com os Correios de 
Moçambique 
 
 
 
 
 
 
 
O Millennium bim conta 
hoje com uma rede de 181 
balcões espalhados por todo 
o país 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A abertura deste balcão 
está alinhado às crescentes 
necessidades das 
populações e o Millennium 
bim reafirma o seu 
compromisso como 
impulsionador da economia 

nacional 



 

 2 

forma alinhada com as necessidades das populações nas diversas áreas 

de intervenção social.    

 

 

 

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 1,6 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:  

 

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 
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