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Millennium bim expressa o seu profundo sentimento
de pesar pelo falecimento do Dr. Mário Fernandes da
Graça Machungo
Membro fundador do Millennium bim, Mário Machungo foi um destacado político
moçambicano tendo dado o seu contributo no desenvolvimento do País e do Banco.
vimento do País.
Faleceu esta manhã, aos 79 anos, em Lisboa - Portugal, vítima de doença, o
Millennium bim lamenta,
com luto e pesar, a morte
do seu membro fundador,
Mário Fernandes da Graça
Machungo

Sr. Dr. Mário Fernandes da Graça Machungo.
Nascido a 1 de Dezembro de 1940 na província de Inhambane, destacou-se
como político, tendo exercido cargos governativos, com destaque para o cargo
de Primeiro-Ministro de Moçambique, de 1986 a 1994, bem como, o de
Ministro do Planeamento e Desenvolvimento, da Agricultura, da Indústria e
Comércio e de Ministro da Coordenação Económica do Governo de Transição,
de 1974 a 1975.
Foi também Ministro Residente na Província da Zambézia, tendo igualmente

Em 1995, Mário Machungo
assumiu o cargo de
Presidente do Conselho de
Administração do
Millennium bim, sendo um
dos seus membros
fundadores e um dos
principais impulsionadores
do trabalho desenvolvido
pelo Banco em Moçambique

sido Deputado da Assembleia da República.
A nível do sector empresarial, foi um dos membros fundadores do BIM - Banco
Internacional de Moçambique, em 1995, onde assumiu o cargo de Presidente
do Conselho de Administração. No ano seguinte, assumiu cumulativamente o
cargo de Presidente do Conselho de Administração da SIM - Seguradora
Internacional de Moçambique. Foi um dos impulsionadores da bancarização em
Moçambique, incentivando práticas de maior proximidade aos clientes e
apostando no dinamismo e inovação da banca comercial.
A sua liderança serviu para promover a criação e o desenvolvimento de um
Banco com uma forte componente de inovação e modernidade, bem como o

A data das cerimónias
fúnebres será anunciada
oportunamente

sucesso de implementação do alargamento dos serviços bancários (estratégia
de inclusão financeira).
Para o Eng. Rui Fonseca, Presidente do Conselho de Administração do
Millennium bim, esta é uma perda irreparável tanto para o Banco como para
Moçambique, acrescentando que de entre as suas maiores conquistas, destaca1

se a liderança, com mestria e sucesso, e o processo histórico de fusão entre o
Banco Internacional de Moçambique e o Banco Comercial de Moçambique, do
qual resultou o Millennium bim.
Neste momento de profunda dor e consternação, o Millennium bim solidarizase com a família enlutada, muito em particular, a sua esposa e filhas.
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