
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

O Millennium bim foi eleito Melhor Banco de Moçambique na área de 

Trade Finance Providers, em 2017, pela prestigiada revista Global 

Finance, uma referência internacional no que respeita à informação dos 

mercados financeiros e análise do sector bancário mundial. A cerimónia 

de premiação teve lugar em Londres, Reino Unido, durante o BAFT 

Europe Bank to Bank Forum. 

 

Esta é a 2ª vez que o Banco recebe este galardão que destaca o 

Millennium bim como melhor instituição bancária do mercado em 

soluções de Trade Finance disponibilizadas aos seus Clientes, no 

apoio a operações de comércio internacional. 

 

Na base dos critérios de selecção da Global Finance estiveram a 

qualidade do atendimento ao cliente, o volume de transacções 

realizadas, o âmbito da cobertura global, a competitividade dos preços, 

a disponibilização de tecnologias inovadoras, entre outros. 

 

A escolha da Global Finance foi realizada tendo em consideração as 

opiniões de analistas do sector, especialistas em tecnologia e quadros 

séniores das empresas. Esta eleição foi ainda reforçada por um estudo 

de opinião junto dos leitores da revista internacional, nos quais se 

encontram os líderes de opinião do mercado financeiro internacional, 

seguradoras de crédito, empresas, correctores e consultores. 

 

A distinção de “Melhor Banco de Moçambique” da Global Finance junta-

se a outros prémios internacionais de relevo atribuídos pela Euromoney 

e pela “The Banker”, que fazem do Millennium bim a instituição 

bancária mais premiada do país. 
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Europe Bank to Bank 
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Volume de transacções, 
cobertura global, qualidade 
do atendimento ao cliente, 
competitividade dos preços 
e disponibilização de 
tecnologias inovadoras na 
origem da escolha do 
Millennium bim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millennium bim é o Banco 
moçambicano mais 
premiado. 
 

Global Finance elege Millennium bim  
Melhor Banco de Moçambique  

 
Millennium bim consolida posição de Banco mais premiado de Moçambique com mais um 

prémio atribuído pela prestigiada revista internacional Global Finance. 
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De acordo com José Reino da Costa, PCE do Millennium bim, “este 

prémio vem reconhecer todo o trabalho e inovação que o Banco coloca 

ao dispor dos seus Clientes todos os dias com inúmeros serviços de alto 

valor acrescentado. Quero, igualmente, agradecer aos Colaboradores do 

Millennium bim por todo o seu profissionalismo que contribuiu, de forma 

crucial, para vencer mais este galardão”. 

 

O Millennium bim é o maior grupo financeiro de Moçambique, tendo, 

actualmente, 1,8 milhões de Clientes. Este indicador revela o 

reconhecimento dos moçambicanos pelo desempenho do Banco e forte 

contributo para a bancarização e desenvolvimento da economia 

moçambicana.    

 

 

 

 

 

Sobre a revista Global Finance – Foi fundada em 1987 e é uma referência a nível internacional para 

os líderes empresariais, banqueiros e investidores, facultando informação financeira dos mercados 

internacionais permitindo-lhes apoio na definição das suas estratégias. A revista Global Finance é 

lida por cerca de 50,000 leitores em mais de 192 países. Sediada em Nova Iorque conta com uma 

rede de escritórios em Londres, Rio de Janeiro e Milão.  

 

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, ocupando a 56.ª posição. 
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Mais informações:  

 

Afonso Vaz Pinto - JLM&A Moçambique  

84 448 4882 – avazpinto@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

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