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O Millennium bim acaba de ser distinguido com o Prémio ‘Serviços Bancários 

Mais Inovadores - Moçambique 2020’, atribuído pelo jornal Capital Finance 

International (CFI), com sede em Londres. É a primeira vez que o Banco é 

distinguido por aquele conceituado media internacional que reconhece “o 

lugar de destaque que o Millennium bim ocupou nas últimas décadas”, em 

Moçambique.  

No ano em que celebra o seu 25º aniversário, o Banco continua a ser premiado 

ao mais alto nível, tendo já recebido mais de 100 distinções ao longo destes 

anos de trabalho. 

A aposta na digitalização e o investimento que o Banco tem feito nas novas 

tecnologias e na captação de talento, contribuindo para um sistema financeiro 

robusto e seguro, foram os principais factores tidos em conta na atribuição do 

Prémio ‘Serviços Bancários Mais Inovadores - Moçambique 2020’. Segundo o 

júri do galardão, “o Millennium bim evoluiu para um banco 

verdadeiramente universal com uma forte identidade nacional”, 

destacando o facto de ter mais de “200 agências bancárias e cerca de 350 

agentes distribuídos estrategicamente pelas províncias, com especial 

atenção para as áreas remotas com o objectivo de aumentar a inclusão 

financeira”.  

Ainda na perspectiva dos jurados, “a plataforma bancária móvel do bim é 

uma ferramenta poderosa, registando cerca de 10 milhões de transações 

por mês, com os clientes a poderem ter acesso à informação e a fazerem 

transações usando aplicativos das redes sociais, como o WhatsApp e o 

Facebook Messenger”, garantindo sempre medidas de segurança que 

protegem a privacidade e os dados pessoais dos Clientes. 

Com uma estratégia bem definida, o Millennium bim fornece aos Clientes 

privados, corporativos e institucionais produtos e serviços financeiros de topo, 
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através de contas especializadas e benefícios específicos, nomeadamente para 

as mulheres e o tecido empresarial nacional. Desde 2015 que o Banco 

disponibiliza uma oferta integrada de produtos e serviços com o objectivo de 

apoiar as PME em áreas tão importantes como a gestão corrente, o apoio ao 

investimento e o apoio ao comércio internacional, fundamental para o 

aumento das exportações.  

Para José Reino da Costa, PCE do Millennium bim, este prémio “baseia-se na 

excelência do Banco, inovador e comprometido com o sucesso”, realçando 

“o papel primordial dos Colaboradores e de todas as equipas do 

Millennium bim que desenvolvem produtos inovadores e prestam serviços 

de qualidade adaptados às necessidades de cada Cliente”. O mesmo 

responsável diz-se “orgulhoso de mais este prémio” que dedica a todos os 

Colaboradores do Banco.  

Nos seus 25 anos de história, o Millennium bim procurou sempre proporcionar 

rigor e excelência a cada segmento dos seus Clientes, contribuindo de forma 

activa para o desenvolvimento do país. A robustez, a estabilidade e o 

crescimento que hoje o caracterizam fazem desta instituição financeira o 

maior Banco de Moçambique, empenhado em chegar a todos os 

moçambicanos.    

 

 

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. 

 

 

#################### 

Media 

Mais informações:  

 

Stélia Neta - JLM&A Moçambique  

848078295 – stelianeta@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz 
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Alcina Gomes – JLM&A Moçambique 

84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz 
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