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Boa tarde  

 

 

Num contexto macroeconómico adverso, influenciado pela crise sanitária e 

económica despoletada pelo novo coronavírus, o Millennium bim mantém 

elevada sua capitalização bancária assegurando a sustentabilidade do balanço, 

com um rácio de solvabilidade que ronda os 42%, nível acima do limiar exigido 

pela entidade reguladora.  

 

Nesta dianteira, o Millennium bim continua a ser um banco sólido, resiliente, 

estável e confiável e com uma adequada posição de liquidez, capital e 

balanço, mantendo o compromisso de promoção do financiamento à economia 

e contribuindo activamente para a dinamização da bancarização e inclusão 

financeira de Moçambique.  

 

Estas foram as principais conclusões do Live Webinar promovido pelo 

Millennium bim que debateu o “Ambiente Macroeconómico e 

Sustentabilidade da Banca”, com intervenções dos membros da Comissão 

Executiva do Banco, nomeadamente, Eng. José Reino da Costa, PCE, Dr. João 

Martins, Administrador (CFO) e Dr. Moisés Jorge, Administrador (CCO).  

 

O Webinar contou com a participação de 50 empresários nacionais, cuja 

abordagem temática centrou-se nos desenvolvimentos da conjuntura 

internacional, regional e nacional, com enfoque nas previsões dos agregados 

macroeconómicos (PIB, inflação, taxas de câmbio e taxas de juro) enos 

impactos resultantes da crise pandémica na vida económica, social e 

financeira das empresas, bem como nos sectores de comércio e serviços, 

alojamento e restauração, transportes e produção industrial.  

 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

13 de Outubro de 2020 

 

Estabilidade do Millennium bim contribui para a solidez 
do sistema financeiro moçambicano 

 

O Banco dispõe de adequados níveis de capital e robustez de balanço aliados a uma posição de 

liquidez, suficiente e confortável para financiar a recuperação da economia nacional  

 

No ano em que celebra 
o seu 25º Aniversário, o 
Millennium bim 
continua o seu trajecto 
de sucesso, liderança e 
robustez financeira, 
evidenciando a sua 
contribuição activa para 
a solidez do sistema 
financeiro nacional 
 
 
 
 
Para mitigar os efeitos 
adversos da Covid-19, o 
Banco aposta na 
inovação tecnológica, 
contribuindo para maior 
proximidade com os 
Clientes 
 
 
 
 
 
 
A realização de 
webnairs com temas de 
interesse da área 
económica e financeira, 
relevam o compromisso 
do Banco na 
dinamização de 
soluções para colmatar 
os desafios actuais e 
futuros  
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Face ao cenário desafiante, o Millennium bim reforça o seu posicionamento no 

mercado, afirmando-se como um player activo e inovador do sistema 

financeiro nacional, disponibilizando soluções financeiras modernas para 

atender às necessidades dos Clientes (Particulares e Empresas), e para apoiar 

a revitalização dos sectores económicos afectados pela COVID-19.  

 

O Millennium bim continua empenhado no investimento da transformação 

digital e segurança da informação e combate à fraude, agilizando a eficácia 

dos procedimentos e transacções bancárias à distância, visando maior 

proximidade e interacção com o mercado e com os Clientes. É nesse sentido 

que o Banco está a optiminizar, progressivamente, as funcionalidades das suas 

plataformas digitais visando flexibilizar pagamentos e transações em ambiente 

mobile, observando-se os mais altos padrões de segurança, transparência e 

rigor. 

 

Segundo o PCE do Millennium bim, Eng. José Reino da Costa, “Inovar está no 

nosso ADN, desde há 25 anos. Somos pioneiros no uso de novas tecnologias 

para o desenvolvimento de produtos e serviços bancários em 

Moçambique. O investimento do nosso Banco nas tecnologias tem, 

precisamente, o objectivo, muito concreto, de estar onde estão os nossos 

Clientes, particularmente o sector empresarial, revolucionando hábitos 

de consumo e tornando mais fácil e cómodo o dia-a-dia dos 

moçambicanos. Realce seja também feito ao facto de a robustez do 

Millennium bim permitir a criação das melhores soluções bancárias para 

as diversas actividades económicas, com menor risco e maior segurança. 

Somos, por isso, o parceiro estratégico e preferencial do tecido 

empresarial. O nosso foco continuará orientado para a materialização de 

iniciativas estratégicas promotoras de um ambiente de negócios 

próspero, dinâmico, inovador, competitivo e inclusivo”, referiu o PCE. 

 

No ano em que celebra o seu 25º Aniversário, o Millennium bim continua o seu 

trajecto de sucesso e liderança, oferecendo os melhores serviços financeiros, 

sempre atento aos desafios que diariamente se colocam à economia 

moçambicana.    
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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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