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A conceituada revista internacional Global Finance atribuiu ao Millennium bim 

o Prémio “Melhor Banco em Serviços de Câmbio” em Moçambique. No ano 

em que o Banco comemora 25 anos de actividade, esta distinção cimenta a sua 

posição de instituição financeira mais premiada do país.  

 

A atribuição deste prémio pela Global Finance, cuja cerimónia de entrega terá 

lugar em Janeiro de 2021, em Nova Iorque, observou, como critério de 

selecção dos bancos, num universo de 122 países, o volume das transacções, a 

quota de mercado, o nível de cobertura global, o atendimento ao Cliente, a 

aplicação de preços competitivos e o investimento em tecnologias inovadoras.  

 

Este prémio reconhece a capacidade do Millennium bim na criação e 

desenvolvimento de produtos e serviços para apoiar todas as operações 

internacionais dos seus Clientes. Aliás, neste âmbito, o Millennium bim lançou, 

este ano, mais uma funcionalidade na plataforma Smart IZI, a qual permite 

realizar, sem sair de casa, transferências internacionais de forma rápida e 

segura. 

 

Os editores da Global Finance sublinham o facto de, num ano particularmente 

atípico, o Millennium bim, assim como os demais bancos premiados, ter 

demonstrado a capacidade extraordinária de “orientar os seus Clientes no 

meio da turbulência”, garantindo a normalização do comércio 

transfronteiriço. 

 

Para José Reino da Costa, Presidente da Comissão Executiva do Millennium 

bim, “este prémio reconhece o sucesso da estratégia do Millennium bim de 

revolucionar a relação do Cliente, e os seus hábitos de consumo, com o 

Banco, permitindo reforçar ainda mais a nossa presença junto dos 

moçambicanos, onde quer que estejam, ao redor do mundo”. Na óptica do 

Eng. Reino da Costa, “os canais digitais do Banco estão a tornar-se cada 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

20 de Janeiro de 2021 

 

Millennium bim ganha prémio pela capacidade de inovação 
dos seus serviços como operador cambial 

  
 A distinção internacional é da conceituada revista Global Financial que, pela primeira vez, reconhece o 

Banco como o melhor prestador de operações cambiais em Moçambique 

 

 

que distingue o Banco pela primeira vez como instituição de referência do país.     
 
O prémio “Melhor Banco 
Provedor de Serviços de 
Câmbio” reafirma a posição 
do Millennium bim como a 
instituição financeira mais 
premiada do país 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Global Finance é uma 
conceituada revista 
internacional e de 
referência mundial na 
informação sobre mercados 
financeiros e análise do 
sector bancário 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distinção traduz o sucesso 
da estratégia do Millennium 
bim de revolucionar a 
relação do Cliente com o 
Banco, permitindo reforçar 
ainda mais a sua presença 
junto dos moçambicanos, 
onde quer que estejam, ao 
redor do mundo 
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vez mais funcionais nos serviços que prestam, o que confirma o 

compromisso do Millennium bim com a inovação e as novas tecnologias.  

 

 

Sobre a revista The Global Finance – Fundada em 1987, é uma reputada revista financeira de referência mundial 

para líderes de opinião do mercado financeiro internacional, seguradoras de crédito, empresas, corretores e 

consultores seniores responsáveis de empresas multinacionais e instituições financeiras. Nesta premiação, os 

editores da Global Finance avaliam o desempenho dos bancos e outros provedores de serviços financeiros com base 

em critérios como sejam inovação, solidez, rentabilidade, atendimento ao Cliente e eficiência.   

 

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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