COMUNICADO DE IMPRENSA

24 de Novembro de 2020

Millennium bim eleito Melhor Banco Privado
em Moçambique 2021
O reconhecimento da “Global Finance” é fruto do desempenho e contribuição do Banco para o
desenvolvimento, modernização e sustentabilidade do sector financeiro moçambicano.

Este prémio reconhece
o contributo do
Millennium bim para a
Bancarização nacional,
bem como todo o seu
esforço em prover
melhores condições de
vida e bem-estar dos
moçambicanos

O Millennium bim foi galardoado com o prémio “Melhor Banco Privado em
Moçambique

2021”

pela

Global

Finance,

uma

conceituada

revista

internacional de informação sobre mercados financeiros e análise do sector
bancário global.
A eleição foi feita por editores da revista e reputados analistas do sector
financeiro, baseando-se em critérios subjectivos e objectivos assentes no
desempenho do Banco nos períodos de 1 de Julho de 2019 a 30 de Junho de
2020. Por outro lado, este reconhecimento é o reflexo da performance do
Banco no atendimento às necessidades especializadas dos Clientes Private,

A “Global Finance” é
uma conceituada
revista internacional
sobre mercados
financeiros e análise do
sector bancário global

buscando criar soluções bancárias que visam aumentar, preservar e valorizar
os seus activos financeiros.
Mesmo diante das adversidades causadas pelos desastres naturais (Idai e
Kenneth) em 2019, a revista financeira registou positivamente o facto de o
Millennium bim continuar a apostar forte na promoção de melhores condições
de acesso aos serviços básicos e de inclusão financeira, procurando contribuir
assim, de forma activa, para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das
populações.

No ano em que o
Millennium bim celebra
o 25º aniversário, o
prémio de “Melhor
Banco Privado de
Moçambique 2021”,
consolida a sua posição
de instituição bancária
mais premiada de
Moçambique, com mais
de 100 distinções
internacionais

Segundo o Director Editorial da Global Finance, Joseph D. Giarraputo, “O
prémio de Melhor Banco Privado da Global Finance avalia a evolução e a
qualidade das soluções bancárias desenvolvidas pelas instituições
bancárias para atender às necessidades dos seus Clientes e potenciais
Clientes”, critério muito bem desempenhado pelo Millennium bim e, por isso,
merecedor da eleição honrosa.
Para o PCE do Millennium bim, José Reino da Costa, “esta eleição traduz o
sucesso da nossa estratégia de segmentação de Clientes e, a capacidade
de desenvolvimento de serviços inovadores e personalizados para cada
1

segmento.

Por

outro

lado,

gostaria

de

agradecer

aos

nossos

colaboradores pelo seu enorme empenho e dedicação em servir cada vez
melhor os Clientes. O nosso caminho continuará a ser orientado por uma
estratégia com foco na satisfação dos nossos Clientes através de uma
gestão rigorosa e contínuo investimento no desenvolvimento do sector
bancário em Moçambique”.
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.

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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