
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

O Millennium bim foi distinguido como “Melhor Banco de Moçambique 

2019” pela prestigiada revista “Global Finance”, uma referência 

internacional no que respeita a informação dos mercados financeiros e 

análise do sector bancário. Esta é a 10ª vez consecutiva que o Banco é 

premiado por esta instituição como Melhor Banco, fruto do seu 

desempenho no sector bancário moçambicano. O anúncio foi feito em 

Nova Iorque no âmbito da 26ª edição do Annual Best Bank Awards 2019 e 

no qual foram anunciados os vencedores em mais de 150 países de todo 

o Mundo. 

O crescimento em activos, a rentabilidade, o âmbito da cobertura 

global, as parcerias estratégicas, o desenvolvimento de negócios e a 

inovação em produtos e serviços, foram os principais critérios de solidez 

para a escolha do Millennium bim como melhor instituição financeira de 

Moçambique. A escolha da Global Finance foi feita após uma análise 

criteriosa de um júri constituído por executivos financeiros corporativos, 

banqueiros e consultores bancários.  

Esta eleição foi ainda reforçada por um estudo de opinião junto dos 

leitores da revista internacional, cujos leitores são maioritariamente 

líderes de opinião do mercado financeiro internacional, analistas de 

acções e rating de crédito em todo o mundo, seguradoras, empresas, 

correctores e consultores. 

Segundo Joseph D. Giarraputo, Director Editorial da “Global Finance”, 

“classificar-se entre os melhores bancos do mundo é cada vez mais 

difícil. As expectativas dos Clientes e dos prestadores de serviços 

financeiros nunca foram tão altas, e isto deve-se à exigência de 
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entregar produtos feitos à medida, em tempo real e com total 

segurança”.   

Por outro lado, José Reino da Costa, PCE do Millennium bim, reitera que 

“este é um reconhecimento importante que nos encoraja a trabalhar 

com mais empenho na satisfação dos nossos Clientes. a 10ª 

conquista consecutiva deste prémio é fruto de um trabalho em 

equipa e apenas com a dedicação diária e total dos nossos 

Colaboradores foi possível este reconhecimento internacional”. 

Esta distinção da Global Finance como “Melhor Banco de Moçambique 

2019” junta-se a outros prémios internacionais de relevo atribuídos pela 

Euromoney e Global Finance “Best Digital Bank”, entre outros, que 

fazem do Millennium bim a instituição bancária mais premiada do país.  

O Millennium bim é o maior grupo financeiro de Moçambique que tem 

actualmente, 1,8 milhões de Clientes. É também o Banco com maior 

liquidez no mercado e com maior capacidade para conceder crédito, o 

que se reflecte numa maior capacidade em estimular a economia 

moçambicana. Os moçambicanos reconhecem o papel do Millennium bim 

no forte contributo para a bancarização, inclusão financeira das 

populações, e consequentemente, para o desenvolvimento da economia 

moçambicana.    

 

 

 

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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84 448 4882 – avazpinto@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz 

 

Alcina Gomes – JLM&A Moçambique 

84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz 
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