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Millennium bim reconhecido com o prémio de Melhor
Banco no Financiamento ao Comércio Internacional em
Moçambique
O Prémio é atribuído pelo sexto ano consecutivo e enaltece a capacidade do Banco na criação e
desenvolvimento de soluções para apoiar as operações internacionais dos seus Clientes.

Millennium bim
reconhecido pelo sexto ano
consecutivo como Melhor
Banco de Moçambique em
serviços de Trade Finance

O Millennium bim foi galardoado com o prémio “Melhor Banco de
Moçambique em Serviços de Trade Finance 2021” pela Global Finance, uma
conceituada revista internacional de informação sobre mercados financeiros e
análise do sector bancário global.
Este é o sexto ano consecutivo que a reputada revista internacional premeia a
capacidade do Banco na criação e desenvolvimento de soluções inovadoras
para apoiar as operações internacionais dos seus Clientes. Para o efeito, o
Conselho de Revisão Editorial da Global Finance seleccionou os melhores

Global Finance seleccionou
os melhores provedores
com base em critérios como
o volume de transacções, o
âmbito da cobertura global,
atendimento ao cliente,
preços competitivos e
tecnologia inovadora

provedores no financiamento ao comercial internacional com base em critérios
como o volume de transacções, o âmbito de cobertura global, atendimento ao
cliente, preços competitivos e tecnologia inovadora.
Segundo o Director Editorial da Global Finance, Joseph D. Giarraputo, “O
sector de Trade Finance foi particularmente atingido pelas consequências
da pandemia COVID-19, e os provedores foram forçados a responder e a
adaptar-se aos desafios imprevistos.” Nesse contexto, “os vencedores de
nossos prémios anuais de Trade Finance são instituições que responderam
ao cenário sem precedentes de 2020 com novas tecnologias e recursos
aprimorados que ajudaram seus clientes a ter sucesso”, acrescentou
Joseph Giarraputo.

Distinção reconhece a
evolução e a qualidade das
soluções bancárias
desenvolvidas pelo
Millennium bim

Para José Reino da Costa, Presidente da Comissão Executiva do Millennium
bim, esta eleição traduz o sucesso da estratégia de segmentação de Clientes
do Millennium bim e a capacidade do Banco no desenvolvimento de serviços
inovadores e personalizados, contribuindo para um maior equilíbrio da balança
comercial do país, bem como para o sucesso das operações internacionais das
empresas moçambicanas.
“Estamos sempre na dianteira da criação de soluções para a banca
nacional, respondendo de forma proactiva e dinâmica às necessidades dos
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nossos Clientes privados, corporativos e institucionais. Graças ao esforço
e dedicação de uma equipa coesa e altamente profissional é possível
lograrmos este tipo de reconhecimento que muito nos orgulha”, sublinhou
o PCE.
O Millennium bim está comprometido em continuar a prestar os melhores
serviços bancários em Moçambique, sendo que a robustez, a estabilidade e o
crescimento que hoje o caracterizam tornam-no maior Banco de Moçambique,
empenhado em chegar a todos os moçambicanos, nos seus diversos contextos.

Sobre a revista– Fundada em 1987, é uma reputada revista financeira é 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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