MMO laureada BCI Melhor PME do Ano
Sexta, 26 Julho 2019 15:35

A 7ª edição do 100 Melhores PME, evento realizado na Arena 3D, na Katembe, Maputo, teve
como grande vencedora a empresa Mozambique Manage Office (MMO), laureada BCI Melhor
PME do Ano. Para a representante da MMO, “o prémio pertence a todos os colaboradores da
empresa, pois sem eles não teríamos chegado aqui”, afirmou Rosa Muthewuye. O anúncio do
maior prémio que pode ser conquistado por uma PME moçambicana foi entregue pelo PCE do
BCI, Paulo Sousa, que enalteceu a relevância que as pequenas e médias e empresas têm em
Moçambique, daí o seu banco manter o compromisso de continuar a financiá-las. “Temos
consciência de que para o desenvolvimento das PME temos de investir. Investir significa
estimular emprego e permitir que as empresas participem em diversas cadeias de valor.
Orgulhamo-nos de estar próximos de todas as PME em todo o país”, afirmou Sousa,
garantindo que o BCI vai continuar a apoiar mais empresas responsáveis por gerar emprego
aos moçambicanos. Com a distinção BCI Melhor PME do Ano, a Mozambique Manage Office
encaixa um milhão de meticais em produtos e serviços. Quanto às outras categorias, o prémio
PME Mulher Empreendedora foi para a IMAL; o de PME Inclusão foi para Terra Nova; o de
Inovaçao ficou com a Tecnoplus. Todas estas acumulam 300 mil MT em produtos e serviços.
Além das empresas premiadas, houve as que mereceram reconhecimento simbólico do
trabalho que desempenham, tais são os casos de Kawanga (PME Produto Nacional),
SERVITUR (PME Turismo), Wooden World (PME Agronegócio), Tecnoplus (Gestão e
Fiscalidade), IDEIALAB (Melhor PME Clima Organizacional), IMAL (Mulher Empreendedora) e
MILPARK Hotel (PME Jovem Empreendedor). A 7ª edição do 100 Melhores PME foi realizada
pela Fundaso em parceria com o Ministério da Indústria e Comércio, sendo o BCI parceiro
estratégico.
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