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Millennium bim dinamiza capacitação empresarial no
âmbito da parceria com o MozUp
A iniciativa visa dotar as PME com competências de Gestão e Planeamento Financeiro, assentes em boas
práticas, tornando-as elegíveis ao financiamento bancário e de modo a desenvolver a sua competitividade
no mercado.

No âmbito da parceria institucional com o MozUP (Centro de Desenvolvimento
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empresas inscritas no Portal
Empresarial do patrocinado pelos parceiros da Área 4, incluindo a Mozambique
de Fornecedores (SRP) do
Rovuma Venture (joint venture entre a ExxonMobil, Eni e CNPC), bem como as
Rovuma GNL.
outras concessionárias da Área 4 - Galp, KOGAS e ENH), o Millennium bim
realizou, nos dias 22, 27 e 29 de Abril de 2021, um seminário virtual com
objectivo de dotar as empresas nacionais de conhecimentos sobre produtos e
serviços financeiros destinados às necessidades do Conteúdo Local. O evento
em formato online centrou-se nas temáticas sobre o acesso ao financiamento,
planeamento de negócios, soluções financeiras de apoio ao investimento,
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entre o Millennium bim e a
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tesouraria e importação, serviços de bancainsurance, tendo como grupo alvo os
potenciais fornecedores locais de bens e serviços dos megaprojectos da
indústria de petróleo e gás. Participaram 20 empresas de diferentes sectores de
actividade (como imobiliária, logística, construção civil, serralharia, engenharia
e arquitectura, catering e limpeza, entre outros), que beneficiaram de
formações de quadros seniores do Millennium bim, designadamente Oldemiro
Belchior (Direcção de Banca de Investimento), João Gonçalves (Marketing
Corporate), Danil Suca (Direcção de Crédito) e Felix Moisés (Seguradora Ímpar).
Refira-se que o Millennium bim e a Mozambique Enterprise for Sustainability
(MES), gestora do MozUp, rubricaram, em 2020, um Memorando de
Entendimento, cujo objectivo é fomentar o desenvolvimento de soluções
financeiras visando posicionar o banco como um dos parceiros de referência do
MozUp, com vista a dotar as PME locais com competências em gestão
empresarial assentes em boas práticas de mercado, tornando-as elegíveis ao
financiamento bancário e qualificadas às exigências dos operadores da indústria
do GNL. Neste ambiente de desenvolvimento de capacidades locais, o
Millennium bim posiciona-se como um parceiro financeiro relevante no processo
de transformação empresarial de Moçambique, através do provimento de
soluções inovadoras de Banca de Empresas e de Investimento.
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Segundo o Director da Banca de Investimento e Economista-Chefe, Oldemiro
Belchior, “a Literacia Financeira é um pilar fundamental na viabilização do
acesso aos recursos financeiros para desenvolver novas cadeias de valor no
ecossistema moçambicano, incluindo do sector de GNL, permitindo fortalecer
a estrutura produtiva e melhorar a competitividade empresarial. Esta acção
estratégica reforça o comprometimento do Millennium bim no empoderamento
do tecido empresarial, maioritariamente composto por Micro, Pequenas e
Médias Empresas, que representam a espinha dorsal da economia nacional”.
No entanto a directora do MozUp, Barbara Habib, referiu que “o acesso ao
financiamento
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moçambicanas. O MozUp estabeleceu parcerias com instituições financeiras
líderes, incluindo o Millennium bim, não só para melhorar a capacidade geral
das PME em gestão financeira e empresarial, mas também para ligar estas
empresas moçambicanas aos produtos e serviços financeiros existentes que
podem ajudar a catalisar o crescimento e o sucesso dos seus negócios. Até à
data, através de iniciativas como esta, o MozUp já apoiou mais de 500 empresas
moçambicanas na melhoria do seu desempenho empresarial e competitividade
de forma a que estejam mais qualificadas e preparadas para prestar serviços à
indústria de petróleo e gás, bem como outros sectores em crescimento em
Moçambique.”
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 1,8 milhões de clientes. O Millennium bim
é o primeiro Banco moçambicano presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África.
Sobre a Área 4 – A Área 4 é operada pela Mozambique Rovuma Venture S.p.A. (MRV), uma joint venture entre a Eni,
ExxonMobil e CNPC que detém 70% da participação na Área 4. De acrescentar que a Galp, KOGAS e Empresa Nacional
de Hidrocarbonetos E.P., detêm, cada uma 10% de interesse participativo na Área 4. A ExxonMobil, em nome da MRV,
irá liderar a construção e operação futura do gás natural liquefeito e instalações, enquanto a Eni continuará a liderar
todas as operações upstream relacionadas com o bloco das águas profundas da Área 4.
Sobre o MozUp - Financiado pelos parceiros da Área 4 e implementado pela Mozambique Enterprise for Sustainability
(MES), o MozUp é um Centro de Desenvolvimento Empresarial que serve como uma plataforma para apoiar o
crescimento e desenvolvimento das empresas moçambicanas em todos os sectores, incluindo o sector de energia. O
objectivo do MozUp é desenvolver a capacidade das PME locais para que se tornem competitivas e capazes de prestar
serviços na indústria de GNL e em outros sectores em crescimento no país. O MozUp oferece vários serviços às PME,
incluindo avaliações empresariais, formação, orientação, mentoria em conformidade com os requisitos de Saúde e
Segurança no Trabalho, certificação, criação de oportunidades para o estabelecimento de ligações empresariais e
informação sobre acesso a financiamento.
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