
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

O Millennium bim reabriu mais um Balcão Empresas em Maputo, situado 

nos espaços comerciais do edifício do Hotel Rovuma. Este balcão foi 

reabilitado para assegurar a qualidade e a conveniência nos serviços 

prestados pelos seus gestores aos Clientes Empresas do Banco. 

 

Ser Cliente Empresas do Millennium bim significa beneficiar não apenas 

de um espaço físico de prestígio e de um serviço diferenciado, mas 

também de um conjunto de produtos e serviços criados 

especificamente para satisfazer as necessidades financeiras das 

Empresas. 

 

Neste contexto, o Banco lançou, recentemente, um conjunto de 

produtos e serviços destinados às empresas, entre os quais, o serviço 

de transações em moeda chinesa que visa facilitar a concretização de 

negócios e o processo de trocas comerciais entre as empresas Clientes 

do Millennium bim e os seus fornecedores chineses, ou ainda, o cartão 

de crédito Empresas que garante uma melhor gestão das contas da sua 

empresa, bem como, das despesas de representação dos seus 

colaboradores. 

 

Este é o 5.º Balcão Empresas do Millennium bim na cidade de Maputo e 

o 8.º em todo o País. O Millennium bim continua a reafirmar o seu 

compromisso de apoiar a economia, fomentando a poupança, apoiando 

com soluções financeiras adequadas às Empresas.    
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Millennium bim volta a reabrir mais um Balcão Empresas 
em Maputo 

 
Situado no edifício do Hotel Rovuma, este Balcão destina-se a servir as Empresas  

 

 
 
 
 
 
Espaço físico é 
diferenciado, para garantir 
atendimento personalizado 
e acompanhamento 
próximo das necessidades 
financeiras das Empresas 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ser Cliente Empresas do 
Millennium bim traduz-se 
também em beneficiar de 
um conjunto de produtos e 
serviços criados 
especificamente a pensar 
neste segmento  
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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. Hoje conta com uma vasta rede de balcões, mais de 

300 agentes bancários, 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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