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No dia 25 de Outubro de 1995 nasceu, em Moçambique, o Banco que é hoje a 

maior instituição financeira do país, o Millennium bim, resultado de uma 

pareceria estratégica bem sucedida entre o Grupo BCP e o Estado 

Moçambicano. 

  

Desde sempre acompanhámos o crescimento e o desenvolvimento de 

Moçambique. Fruto de uma gestão rigorosa com visão e profundo 

conhecimento do mercado, o Banco alcançou um reconhecimento meritório 

por parte dos nossos mais de 1.8 milhões de Clientes e de instituições 

financeiras internacionais, pelo desempenho e contribuição para o 

desenvolvimento, modernização e sustentabilidade do sector financeiro 

moçambicano.  

 

A nossa trajectória, focada na satisfação dos Clientes e ao encontro das suas 

necessidades, foi sempre de muito trabalho, enormes desafios e grandes 

conquistas. Fomos pioneiros na introdução e multiplicação de produtos e 

serviços financeiros electrónicos, ATM, POS, cartões de crédito, Linha BIM, 

Internet Banking, Mobile Banking e, mais recentemente, da plataforma IZI no 

WhatsApp e no Facebook, provendo, com inovação, maior comodidade e 

sofisticação no atendimento ao Cliente. 

 

A responsabilidade de transformar, inovar e desenvolver o Sistema Financeiro 

Nacional, capaz de responder aos desafios do novo século e também de 

dinamizar a Bancarização e Inclusão Financeira Nacional, impeliram o 

Millennium bim a ser cada vez mais proactivo e diligente na oferta dos 

melhores e mais inovadores serviços e produtos bancários. Hoje, estamos em 

todas as províncias e chegámos a todos os moçambicanos, o que nos permite 

ter melhor conhecimento da riqueza dos diferentes contextos do país e das 

necessidades financeiras particulares dos moçambicanos. 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

29 de Outubro de 2020 
 
 Millennium bim comemora 25 anos de crescimento e 

valorização da economia moçambicana 
 

Sempre na vanguarda da inovação, revolucionámos e modernizámos o sistema financeiro em Moçambique, 

elevando os seus padrões de qualidade e exigência para patamares de excelência e prestígio internacional  

 

Millennium bim celebra 
25 anos de muito 
trabalho e conquistas, 
fruto de uma gestão 
rigorosa e de liderança, 
associada a uma visão 
estratégica sobre o 
mercado e sobre as 
tendências futuras do 
sistema financeiro 
 
 
 
 
 
 
O Millennium bim 
assume a dianteira na 
dinamização da 
bancarização e inclusão 
financeira nacional, 
com a aposta na 
inovação de produtos e 
serviços financeiros 
 
 
 
 
 
 
O Millennium bim vai 
continuar a ser um 
agente activo e 
dinâmico em prol do 
crescimento, bem-estar 
e desenvolvimento 
social de Moçambique 
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O sucesso do Banco foi sempre norteado pelo desenvolvimento de iniciativas 

de apoio às comunidades através de um programa de Responsabilidade Social 

muito vasto, em áreas como educação, cultura, desporto, desenvolvimento 

comunitário e saúde. A envergadura do apoio que temos disponibilizado às 

empresas e aos projectos de responsabilidade social comprovam a nossa 

contínua solidariedade para com os moçambicanos nos momentos difíceis e a 

nossa contribuição consistente, visando o bem-estar da sociedade. 

 

Em todo o nosso percurso, fomos uma verdadeira escola de formação dos 

profissionais bancários em Moçambique e, por isso, o sistema financeiro 

moçambicano conta hoje com grandes profissionais que iniciaram o seu 

percurso no Millennium bim. Graças ao empenho e dedicação desses talentos 

que por aqui passaram e dos que continuam a emprestar o seu profissionalismo 

e dedicação ao Banco, superámos desafios e alcançámos os nossos objectivos. 

 

Hoje, e passados 25 anos, com um crescimento sustentado e um desempenho 

alicerçado na robustez e solidez do balanço e do seu capital, o Millennium bim 

reafirma o seu posicionamento como o parceiro preferencial das Empresas, 

investindo na concretização de parcerias estratégicas de fomento à actividade 

empresarial e ao desenvolvimento económico nacional. Do mesmo modo, as 

famílias moçambicanas têm à sua disposição inúmeras soluções financeiras 

adequadas às suas reais necessidades, observando-se sempre os critérios da 

transparência, simplificação dos procedimentos bancários, segurança dos 

dados e a confiança de que prestamos os melhores serviços financeiros, do 

Rovuma ao Maputo e além-fronteiras. 

 

Para o PCE do Millennium bim, Eng. José Reino da Costa, “a comemoração de 

25 anos, simboliza o forte contributo que o Banco tem dado para a 

bancarização do país, modernização do sistema financeiro e 

desenvolvimento económico e social de Moçambique. Reafirmamos a nossa 

presença em momentos em que podemos fazer a diferença para os 

moçambicanos e o posicionamento do Banco como um parceiro 

incontornável para apoiar a retoma da economia e assim contribuir para 

que Moçambique ultrapasse com sucesso esta fase de pandemia em que 

vivemos. O nosso sucesso não é mensurável apenas pelo tempo de vida. O 

Millennium bim é, sem qualquer dúvida, a Instituição Financeira em 

Moçambique mais sólida, com um rácio de capital superior a 42% 

claramente superior ao mínimo regulamentar exigido. Por outro lado, 

somos o primeiro Banco Moçambicano presente no ranking dos 100 
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maiores Bancos de África e a instituição bancária mais premiada em 

Moçambique. Todas estas conquistas e desempenho notável, se devem a 

todos os Colaboradores do Millennium Bim que com o seu talento, 

profissionalismo e empenho contribuíram para a criação desta grande 

Instituição. Moçambique pode continuar a contar com o Millennium bim”, 

acrescentou o executivo do Banco. 

 

Nos próximos anos, o Millennium bim vai continuar a ser um agente activo e 

dinâmico em prol do crescimento, bem-estar e desenvolvimento social de 

Moçambique, reafirmando o seu compromisso de, proactivamente, com 

responsabilidade, competência e liderança, trabalhar na valorização da 

economia moçambicana e dos 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. 
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