
 

 1 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

O Millennium bim realizou, entre os meses de Agosto e Setembro, a segunda 

edição do passatempo “Grandes Mulheres, Grandes Soluções” premiando, 

uma vez mais, projectos de negócios desenvolvidos por Mulheres, que se 

destacam pela sua inovação, pela sua criatividade, bem como pela sua 

capacidade de criar soluções para os desafios do dia-a-dia, estimulando a 

produção local. 

  

Esta iniciativa contribuiu para a inclusão financeira da mulher moçambicana, 

uma vez que promove o empoderamento feminino e a valorização do seu 

papel no desenvolvimento social e económico do país. 

 

Das inscrições enviadas pelas Mulheres Clientes do Millennium bim para 

participação no concurso, 10 foram consideradas elegíveis, das quais foram 

premiadas 3 (três) com as melhores ideias de negócio, de médio e longo 

prazo. As vencedoras, designadamente: Karen De Maya e Epifánia, da Cidade 

de Maputo, que obteve 179 pontos, com um projecto de criação de uma 

empresa para venda e distribuição de cosméticos e produtos de limpeza; 

Maida Langa, residente em Tete, acumulando 110 pontos, apresentou uma 

solução de negócio na área de ornamentação de festas assente na ideia de 

decoração de eventos com recursos personalizados; Elsa Rogério, da Província 

de Inhambane, obteve 107 pontos, com a criação e registo de uma empresa 

que opera no sector de floricultura. Todas as premiadas foram selecionadas 

após uma avaliação criteriosa, que teve em conta requisitos como a criação de 

valor e motivação para os seus negócios. 

 

“Sendo a Mulher um verdadeiro motor da economia informal no País, 

procuramos com este tipo de iniciativa promover a inclusão financeira 

das mesmas através da criação de incentivos e estímulos que fomentem a 

adesão à economia formal”, disse Liliana Catoja, Administradora do 

Millennium bim, referindo-se à intenção do Banco com esta iniciativa.  
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Millennium bim volta a premiar a criatividade feminina na 2.ª 
edição do concurso “Grandes Mulheres, Grandes Soluções”  

 

 
Karen De Maya e Epifánia, Maida Langa, e Elsa Rogério, foram as concorrentes vencedoras desta edição, destacadas 

pela sua inovação, criatividade e capacidade de desenvolver soluções para os desafios do dia-a-dia. 

    

 
Esta iniciativa contou 
com a participação de 
Mulheres das províncias 
de Maputo, Cidade de 
Maputo, Gaza, 
Inhambane, Sofala e 
Tete e gerou mais de 
20.660 interações na 
página de Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
A adesão a este 
concurso foi muito 
significativa com um 
crescimento de 821 
novos seguidores  
 
 
 
 
 
 
 
Foram premiados 3 
projectos de 
empreendedoras das 
províncias de 
Inhambane, Tete e 
Cidade de Maputo 



 

 2 

“Cada projecto vencedor foi selecionado pelo seu mérito, e orgulhamo-

nos de poder contribuir para que o sonho destas Mulheres seja uma 

realidade. No Millennium bim fomentamos a esperança através da 

materialização de iniciativas que contribuam positivamente para a 

mudança social e económica de classes sociais mais vulneráveis, bem 

como para o empoderamento das nossas Mulheres moçambicanas que têm 

um papel importantíssimo no desenvolvimento do nosso país”, acrescentou 

a Administradora do Millennium bim.  

 

Num ano verdadeiramente atípico, o Millennium bim decidiu lançar a segunda 

edição do passatempo “Grandes Mulheres, Grandes Soluções”, 

demonstrando, uma vez mais, ser um Banco universal e com foco na igualdade 

de género.    

 

 

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. 
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