
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

O Millennium bim acaba de inaugurar um balcão no distrito de Ancuabe, 

província de Cabo Delgado, no âmbito da parceria com os Correios de 

Moçambique, que tem como impacto imediato a aproximação das 

populações no acesso a serviços financeiros, bem como, o encurtamento 

da distância percorrida pelas comunidades em busca destes serviços.  

 

A abertura deste novo Balcão contribuiu também para a requalificação 

do património imobiliário dos Correios de Moçambique, que foi 

recuperado para permitir a prestação de serviços bancários, bem como, 

a oferta de serviços postais dos Correios num espaço moderno e 

funcional, que passará a servir os cerca de 110.000 habitantes da região. 

Por outro lado, esta inauguração vem assim dar resposta às crescentes 

necessidades das populações da região, que através desta parceria 

permite aproximar as pessoas.  

 

A materialização desta parceria representa um passo importante no 

plano de expansão do Banco, que no âmbito do programa de 

bancarização das comunidades rurais e urbanas foram já inaugurados 

sete balcões.  

 

Com esta inauguração o Millennium bim passa a contar com um total de 

180 balcões distribuídos por todo o país, sendo que só na província de 

Cabo Delgado o Banco conta agora com 11 balcões que disponibilizam 

produtos e serviços bancários aos mais de 1.800.000 habitantes da 

Província. Por outro lado, importa referir que o Millennium bim é o único 

Banco presente neste distrito. 
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Millennium bim leva serviços bancários e postais para 
Cabo Delgado 

 
Ancuabe é mais um dos vários balcões inaugurados em parceria com os Correios de Moçambique 

 
 
 
Millennium bim aproxima 
pessoas e facilita a vida das 
comunidades através da 
rede de postos dos Correios 
de Moçambique 
 
 
 
 
 
 
 
Requalificação de um 
edifício dos Correios de 
Moçambique permite a 
prestação de serviços 
bancários e postais num 
espaço moderno e funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A materialização desta 
parceria representa um 
passo importante no plano 
de expansão do Banco 
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A actuação do Millennium bim no distrito de Ancuabe não se esgota na 

abertura do novo balcão. Através do seu programa de responsabilidade 

social – Mais Moçambique pra Mim - o Banco inaugurou também um 

fontanário, junto às suas instalações, para uso das populações. 

 

O objectivo do Millennium bim é continuar a promover o 

desenvolvimento do sector bancário nacional e a inclusão financeira de 

forma alinhada com as necessidades das populações nas diversas áreas 

de intervenção social. 

 

O Millennium bim tem realizado, ao longo dos anos, um forte 

investimento na bancarização do país, sendo que, ao desenvolver esta 

parceria, reafirma o seu compromisso de apoiar a economia, 

promovendo a inovação e o incremento do sistema financeiro nacional, 

fomentando a poupança, desenvolvendo soluções financeiras adequadas 

às famílias e às empresas.    

 

 

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 1,7 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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