
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

A conceituada revista financeira Euromoney atribuiu ao Millennium bim o 

prémio de melhor Banco a actuar em Moçambique, reconhecendo esta 

instituição pela sua performance no sector bancário nacional. É já a 

quinta vez que a prestigiada revista de informação financeira distingue o 

Millennium bim com um dos mais importantes prémios internacionais 

atribuídos no sector.  

A Euromoney destaca, desta forma, a excelente performance do Banco, 

salientando a robustez e solidez da instituição, bem como a grande 

capacidade de inovar na criação de novos produtos e serviços. Este 

reconhecimento internacional é atribuído com base em análises e 

critérios rigorosos, que têm em conta indicadores como a rentabilidade, 

a liderança, o crescimento e a capacidade de inovação.  

O galardão, entregue em Londres durante a cerimónia “Euromoney 

Awards for Excellence”, representa uma das mais importantes distinções 

internacionais concedidas ao sector financeiro, a par do prémio das 

publicações The Banker e Global Finance, igualmente conceituadas e que, 

nos últimos anos, têm vindo a premiar consecutivamente o Millennium 

bim como melhor Banco de Moçambique, apresentando-se actualmente 

como o mais premiado no país.  

Com este reconhecimento público internacional, a instituição evidencia o 

resultado obtido de uma estratégia orientada para os Clientes e o 

compromisso do Banco enquanto agente activo no desenvolvimento 

económico e financeiro do país, proporcionando os melhores produtos e 

serviços a todos os moçambicanos 

De acordo com Nuno Vaz, Membro da Comissão Executiva do Millennium 

bim, “esta distinção reconhece, uma vez mais, a boa gestão 

implementada pelo Banco e o seu o papel activo na expansão e 

modernização da banca em Moçambique. Estes resultados foram 
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Euromoney distingue Millennium bim 
como Melhor Banco de Moçambique 

 
Euromoney atribuiu pela 5ª vez o prémio de “Melhor Banco de Moçambique” ao Millennium bim. O 

galardão baseia-se em critérios de rentabilidade, liderança, crescimento e capacidade de inovação. 

Millennium bim foi 
distinguido pela 5ª vez 
pela reconhecida 
publicação internacional 
“Euromoney”   
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possíveis graças ao profissionalismo e empenho dos nossos mais de 

2500 Colaboradores”. 

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

actualmente, 1,8 milhões de Clientes. Este indicador revela a confiança 

de todos os moçambicanos no Millennium bim pelo seu forte contributo 

para a bancarização, inclusão financeira das populações e, apoio ao 

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, ocupando a 56.ª posição. 

 

Sobre a revista Euromoney – Fundada em 1969, rapidamente se destacou entre as principais 

publicações de referência na área dos mercados financeiros. Todos os meses é lida por mais de 63 mil 

profissionais do sector, em 100 países, abordando os principais temas da actualidade na área da banca, 

mercados de capitais, investimentos e assuntos económicos de diferentes países do mundo. 
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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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