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Embaixada de Moçambique em Portugal e Millennium bim
assinam protocolo com vista à atracção e captação de
jovens talentos
O memorando de entendimento assinado entre as duas instituições pretende identificar jovens
talentos moçambicanos a residir em Portugal que pretendam regressar a Moçambique através da
integração nos quadros do Millennium bim
O Millennium bim

Millennium bim assina em
Portugal, memorando de
entendimento com a
Embaixada de Moçambique
em Portugal

O Millennium bim acaba de assinar em Portugal, um memorando de
entendimento com a Embaixada de Moçambique em Portugal que
pretende desenvolver acções conjuntas com vista à identificação de
jovens talentos moçambicanos residentes em Portugal, que pretendam
regressar a Moçambique e assim contribuir para o processo de
desenvolvimento socioeconómico do país.

Objectivo do memorando é
a identificação de
estudantes moçambicanos a
residir em Portugal, que
apresentem potencial e
pretendam regressar a
Moçambique

A assinatura do protocolo, teve por base, uma das principais
prioridades do Millennium bim para 2017: o desenvolvimento do capital
humano, onde um dos principais vectores é a atracção de jovens
talentos com potencial de liderança.
A formalização do memorando de entendimento, contou com a
presença das duas entidades envolvidas, nomeadamente o Presidente
do Conselho de Administração do Millennium bcp, António Monteiro, o
Vice-Presidente do Conselho de Administração do Millennium bim,

Memorando de
entendimento assinado
entre as partes prevê a
promoção de diversas
acções de recrutamento,
workshops e estágios
profissionais no Banco

Miguel Maya, assim como o Presidente da Comissão Executiva do
Millennium bim, José Reino da Costa, a Embaixadora de Moçambique
em Portugal, Fernanda Lichale e o Cônsul Geral de Moçambique em
Portugal, Geraldo Saranga.
O protocolo assinado prevê acções de divulgação de recrutamento
externo do Banco, através dos diferentes canais de comunicação,
organização de Workshops de emprego anuais em Portugal, onde serão

recebidos CV, divulgadas oportunidades de emprego e realizadas
entrevistas, podendo o Millennium bim, conforme o perfil dos
candidatos, promover a realização de estágios profissionais no Grupo
Millennium durante a formação académica destes estudantes.

O Millennium bim reforça assim o seu compromisso com a educação e a
formação,

promovendo

a

empregabilidade

de

estudantes

moçambicanos capazes de contribuir de forma activa para o
desenvolvimento de 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 1,6 milhões de clientes. O Millennium bim é o primeiro Banco
moçambicano presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África, ocupando a 56.ª posição.
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