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Realizou-se ontem, em Joanesburgo, a segunda conferência 

internacional do Fórum Económico e Social de Moçambique (MOZEFO) 

subordinada ao tema “Mozambique – South Africa: Building Bridges for 

Economic Development”, que teve como objectivo promover um 

debate sobre as relações económicas entre os dois países, com vista a 

consolidar a relação Moçambique-Africa do Sul. 

 

O Millennium bim marcou forte presença no evento tendo José Reino 

da Costa, Presidente da Comissão Executiva do Banco, sido keynote 

speaker da conferência com uma apresentação sobre o actual contexto 

económico de Moçambique. O Banco esteve igualmente representado 

no painel de debate sobre as relações económicas e o comércio entre 

os dois países pelo administrador executivo Nuno Vaz.  

  

Este evento fez parte do ciclo de conferências internacionais do 

MOZEFO, que têm como objectivo atingir um público mais global na 

tentativa de atrair novos investimentos que possam contribuir para o 

crescimento sustentável de Moçambique e que antecedem o Grande 

Fórum que se realiza no próximo mês de Novembro em Maputo. 

 

Recorde-se que o Millennium bim é parceiro estratégico do MOZEFO 

desde o seu lançamento tendo-se associado ao Fórum pela grande 

identificação entre aqueles que são os objectivos e pilares 

fundamentais deste projecto e os valores e posicionamento da marca 

Millennium bim. 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

31 de Maio de 2017 

 
 
 
 
Millennium bim é parceiro 
estratégico do MOZEFO 
desde o seu lançamento 
 
 
 
 
O Banco esteve 
representado com um 
keynote speaker e um 
orador no painel de debate 
 
 
 
 
 
 
 
O posicionamento do 
MOZEFO insere-se no 
compromisso do Millennium 
bim de criar e promover 
actividades de grande 
impacto, como palestras e 
conferências 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Millennium bim participa na Conferência MOZEFO em 
Joanesburgo 

 

 
Conferência debateu as relações económicas entre Moçambique e a África do Sul  

 



 

 2 

Por outro lado, o posicionamento desta iniciativa insere-se no 

compromisso do Banco de criar e promover actividades de grande 

impacto, como palestras e conferências, que incentivam uma reflexão 

profunda sobre a realidade do país, estudam, analisam e propõem 

soluções em conjunto com todos os stakeholders.  

 

 

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 

 

Filipa Rebelo – JLM&A Moçambique 

84 825 8385 – frebelo@jlma.co.mz 
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