
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

O Millenium bim na Província de Nampula recebeu, dia 19 de Setembro, 

das mãos do Presidente da República, Filipe Nyusi, o prémio de Melhor 

Contribuinte na categoria de Grande Empresa.  

A distinção foi atribuída pelo Instituto Nacional de Segurança Social de 

Moçambique (INSS) durante a gala que assinalou os 30 anos da 

instituição e que teve lugar em Maputo. 

O evento, que juntou diversas individualidades, teve como objectivo 

partilhar com os stakeholders do Sistema de Segurança Social os 

momentos que marcaram o percurso do INSS ao longo dos anos.  

Na cerimónia o INSS quis ainda premiar os melhores contribuintes, tendo 

sido selecionados através de sorteio provincial, regional e nacional.  

Através deste prémio o INSS destaca, desta forma, a segurança e 

confiança do Banco, reconhecendo-o como parte importante e 

estratégica no seu plano de acção. 

Para José Reino da Costa Presidente da Comissão Executiva do 

Millennium bim, “foi com muita honra que o Banco recebeu este 

prémio na categoria de Grande Empresa, reconhecendo esta 

instituição pela sua performance no sector bancário e pelo serviço de 

interesse público. Esta distinção reconhece, uma vez mais, o 

Millennium bim como instituição de referência no desenvolvimento 

socioeconómico do país”.  

Com mais este reconhecimento público, a instituição evidencia o 

trabalho desenvolvido por toda a equipa do Millennium bim, resultado 

de uma estratégia orientada para os Clientes.  

Este prémio reconhece o trabalho realizado pelo Banco ao longo dos 

últimos anos em Nampula, onde  a semana passada foi aberto mais um 

Balcão, o 20º da Província. 
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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, inclusão financeira das populações, e 

consequentemente, para o progresso 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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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 

 

Alcina Gomes – JLM&A Moçambique 

84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz 
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