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O Millennium bim realizou, no pretérito mês, a terceira edição do passatempo 

“Grandes Mulheres, Grandes Soluções” dedicado ao tema da sustentabilidade, 

que premiou ideias de projectos de negócios inovadores, desenvolvidos por 

mulheres, que se destacam pelo seu contributo para protecção e conservação 

do meio-ambiente. 

 

Foram apresentadas 22 candidaturas de projectos sustentáveis, o que 

demonstra o espírito empreendedor e criativo da mulher moçambicana, numa 

iniciativa que promove o empoderamento feminino e a valorização do seu papel 

no desenvolvimento sustentável do país. 

 

Dos projectos de negócios sustentáveis inscritos no concurso, dez foram 

considerados elegíveis para votação. Mais de cinco mil seguidores, da página do 

Facebook do Millennium bim, acompanharam a iniciativa e votaram nos 

melhores projectos, tendo culminado com a premiação de três candidatas, 

nomeadamente: Judite Valentim, da Cidade de Nampula, que obteve 481 likes, 

com um projecto de produção de pensos higiénicos reutilizáveis; Michaela 

Uamusse, residente em Maputo, que obteve 414 likes, tendo apresentado uma 

solução de venda de plantas para ornamentação e, Isália Cardoso, também da 

Cidade de Nampula, com um total de 247 likes, com a ideia de negócio de 

reciclagem de “embalagens longa vida” (como por exemplo pacotes de sumo) 

em acessórios. 

 

As vencedoras agradeceram o Millennium bim pela oportunidade e incentivo à 

materialização dos seus projectos que podem contribuir activamente para a 

construção de um futuro mais sustentável. Michaela Uamusse agradeceu a 
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Millennium bim premeia a criatividade sustentável na 3.ª edição 

do concurso “Grandes Mulheres, Grandes Soluções”  

 

Judite Valentim, Micha Uamusse e Isália Cardoso, foram as concorrentes vencedoras desta edição, destacadas pela 

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

    

 

Esta iniciativa contou 
com a participação de 
Mulheres das várias 
províncias de 
Moçambique, e gerou 
5.2 likes na publicação 
do passatempo, na 
página do Facebook 
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3 premiadas com os 
melhores projectos de 
empreendedorismo 
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iniciativa e referiu, “sinto-me lisonjeada com a premiação, pois com o valor 

ganho poderei concretizar os meus planos de ampliação do meu negócio 

com a montagem de uma estufa própria para diversificar o negócio de 

plantas desde as de ornamentação até as medicinais”. Já a Isália Cardoso 

destacou que “participar no concurso ‘Grandes Mulheres, Grandes Soluções’ 

foi uma grande oportunidade e incentivo para mostrar ao mundo um pouco 

do que posso e sei fazer. Obrigada, Millennium bim”. Por último, a grande 

vencedora Judite Valentim fechou com o mote "Millennium bim, Mulheres 

Rumo ao Empreendedorismo". 

Para Liliana Catoja, Administradora do Millennium bim, “esta iniciativa é 

reveladora da enorme capacidade empreendedora e criativa da mulher 

moçambicana, bem como, do papel importantíssimo que pode ter no 

desenvolvimento de uma economia mais sustentável e amiga do ambiente 

e, reforça o compromisso inadiável assumido pelo Millennium bim, de 

contribuir activamente para um mundo mais sustentável.”     

 

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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