
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

O Millennium bim voltou a ser reconhecido pelo seu desempenho no 

sector bancário moçambicano como “Melhor Banco de Moçambique 

2017”. Foi a 8ª vez consecutiva que a prestigiada revista “Global 

Finance”, uma referência internacional na informação sobre mercados 

financeiros e sector bancário, atribuiu o galardão ao Banco.  

 

A lista das melhores instituições bancárias em África, foi anunciada a 

semana passada em Nova Iorque, tendo os vencedores sido 

seleccionados pelos editores da “Global Finance”, após extensas 

consultas com executivos do sector financeiro, banqueiros, consultores 

bancários e analistas de todo o mundo. 

 

A atribuição dos prémios teve por base uma análise criteriosa, que 

destacou indicadores de solidez, desempenho e gestão, como o 

crescimento dos activos, a solvabilidade e liquidez, a rendibilidade dos 

capitais próprios, a qualidade do serviço de apoio ao Cliente e a 

estratégia de gestão focada na inovação constante de produtos e 

serviços.  

 

A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar no National Press Club 

em  Washington durante o mês de Outubro. Para o Director Editorial da 

“Global Finance”, “os vencedores deste ano foram aqueles bancos que 

atenderam cuidadosamente às necessidades de seus clientes em 

mercados muitas vezes difíceis e ainda assim conseguiram apresentar 

bons resultados que estabelecem as bases para o sucesso futuro”.´ 
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Millennium bim é o melhor banco de Moçambique 
 

O banco foi distinguido pela 8ª vez consecutiva pela reconhecida publicação internacional 

“Global Finance” 
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Este reconhecimento vem juntar-se aos vários prémios nacionais e 

internacionais que o Banco tem conquistado ao longo dos últimos anos 

e que fazem do Millennium bim a instituição bancária mais premiada 

de Moçambique.  

 

 

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, uma das 

maiores redes de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 colaboradores que servem mais de 

1,6 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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Media 

Mais informações:  

 

José Manuel Pessanha - JLM&A Moçambique  

82 254 4442/84 480 5656 – jpessanha@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

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

 

Filipa Rebelo – JLM&A Moçambique 

84 825 8385 – frebelo@jlma.co.mz 
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