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Millennium bim premeia e certifica mais de 500 empresas
nacionais na nova edição dos “Negócios do Millennium”
Banco volta a distinguir boas práticas empresariais com mais benefícios em produtos e serviços

O “Negócios do
Millennium” premiou e
certificou mais de 500
empresas nacionais
pelas melhores práticas
de gestão financeira

O evento de premiação realizou-se em formato virtual devido às restrições
impostas pela pandemia global COVID-19, e serviu para reconhecer as PME,
Clientes do Millennium bim, com as melhores práticas de gestão e anunciar um
conjunto de vantagens exclusivas no âmbito do Programa MLíder.
Durante o evento, foram premiadas e certificadas mais de 500 empresas
nacionais que fazem parte do Programa MLíder, pelo seu contributo para o
crescimento e desenvolvimento sustentado da economia de Moçambique, fruto
de uma gestão rigorosa e crescente envolvimento com o Banco.

O evento Negócios do
Millennium anunciou
mais e melhores
benefícios para as
empresas premiadas

No evento, o Millennium bim anunciou ainda o reforço das vantagens do
Programa MLíder, que passará a dispor de uma nova solução de crédito
assente no Desconto de Facturas emitidas aos Grandes Compradores Nacionais,
bem como um pacote transaccional para Empresas, o “Pacote MLíder”.
No que concerne à solução de crédito sob a forma de Desconto de Facturas, as
Empresas passam a contar com mais um instrumento que assegura o equilíbrio
de liquidez da sua tesouraria.
No “Pacote MLíder”, o Banco coloca à disposição das Empresas um conjunto
de produtos e serviços bancários, ao nível das transacções, cartões e seguros,
com condições bonificadas.

O Programa MLíder
reafirma e reforça o
compromisso do Banco
enquanto instituição
financeira de referência
no apoio às PME de
Moçambique

O Programa MLíder contempla uma oferta financeira e não financeira. Na
componente financeira, as Empresas têm acesso a soluções de crédito, para
apoio à tesouraria e investimento, com comissões reduzidas para novos
financiamentos, vantagens nas transacções e em seguros com descontos nos
prémios (acidentes de trabalho, funeral/vida, multirriscos negócios e
mercadorias transportadas). Ao nível da oferta não financeira, o Programa
MLíder conta com parceiros de excelência que proporcionam condições
vantajosas de acesso aos seus produtos e serviços.
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De acordo com José Reino da Costa, Presidente da Comissão Executiva do
Millennium bim, “O reforço do Programa MLíder, mesmo em tempos de
pandemia, demonstra claramente o empenho do Banco em estar cada vez
mais próximo das PME e dar-lhes todo o apoio, através de produtos e
serviços inovadores, como é o caso do Desconto de Facturas e o Pacote
MLíder, para que possam ultrapassar esta fase menos boa da economia
mundial”.
Com esta iniciativa o Millennium bim reitera e reforça o seu compromisso no
apoio às PME, enquanto instituição financeira de referência, sempre atento
aos desafios que diariamente se colocam à economia e às Empresas
Moçambicanas.
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, e uma das maiores redes de ATM e POS. O Millennium bim é o Banco mais premiado do País e o primeiro
Banco moçambicano presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África.

####################
Media
Mais informações:
Belário Faftine - JLM&A Moçambique
84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz

2

