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O Millennium bim conquistou, mais um prémio “The Innovators 2021”, na 

categoria “Excelência de Inovação em Pagamentos”, destacado pelo 

desenvolvimento da plataforma Pay IZI. O prémio foi anunciado em Nova 

Iorque, pela Global Finance, uma conceituada revista internacional de 

informação sobre mercados financeiros e análise do sector bancário a nível 

internacional. O Millennium bim foi premiado entre vários bancos 

internacionais e algumas fintech.  

 

Este prémio vem reconhecer e valorizar, uma vez mais, a estratégia de 

inclusão financeira do Banco, que se destaca pela grande capacidade de 

inovação e criação de soluções bancárias para o mercado, com enfoque no 

Cliente. O desenvolvimento do Pay IZI foi merecedor de destaque por ser um 

serviço pioneiro e único no mercado moçambicano que actua como plataforma 

digital que aceita pagamentos, incluindo de Clientes M-Pesa. Desde o seu 

lançamento, o Pay IZI conta actualmente com cerca de 14.000 usuários, um 

marco que revela a importância desta inovação e o compromisso do 

Millennium bim na educação financeira dos moçambicanos.  

 

“As inovações financeiras provaram ser críticas para acelerar o suporte 

necessário a diferentes partes interessadas durante a crise da Covid-19”, 

afirmou Joseph Giarraputo, Director Editorial da Global Finance.  

“Os desenvolvimentos de Fintech continuam a facilitar a tomada de 

decisão dos diferentes segmentos de Clientes sobre aplicações 

financeiras, bem como flexibilizar processos de execução de transações 

em tempo real”, acrescentou Giarraputo. 

 

Segundo o PCE do Millennium bim, José Reino da Costa, “esta nova distinção 

constitui uma evidência do esforço que o Banco tem empreendido na 

promoção da estratégia de inclusão financeira dos moçambicanos. Este 

prémio é atribuído aos moçambicanos, em especial aos Colaboradores do 

Millennium bim, que de forma incansável têm-se esmerado em desenvolver 
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soluções financeiras e digitais modernas, para atender às necessidades do 

mercado”. 

Para José Reino da Costa, a confiança e satisfação dos Clientes é o que motiva 

o Banco a ser cada vez mais inovador, na medida em que, “agradecemos aos 

nossos Clientes, pois sem eles, este prémio não seria possível. 

Aproveitamos também para enaltecer a confiança dos nossos Clientes que 

fazem o uso das nossas soluções no seu dia-a-dia para a simplificação de 

procedimentos bancários”. 

 

O Millennium bim é o Banco mais distinguido em matéria de inovação no 

mercado financeiro moçambicano. O investimento na inovação tecnológica e 

lançamento de novos produtos e serviços digitais de excelência, 

especialmente em contexto de resposta à pandemia da Covid-19, é uma das 

apostas do Millennium bim nos últimos anos, através da contínua 

modernização e desenvolvimento de plataformas de facilitação e simplificação 

de procedimentos bancários.    

 

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. 

 

Sobre Millennium IZI: Solução de Mobile Banking do Millennium bim conta já com mais de 8,5 milhões de transacções por mês, 

reforçando assim a maior rede de serviços bancários em Moçambique. Esta solução inovadora permite aos utilizadores o acesso à 

maioria dos serviços do Millennium bim em qualquer tipo de dispositivo móvel. Trata-se de uma plataforma flexível, de fácil 

acesso e, sobretudo, segura para realizar transacções em Moçambique, mas também no estrangeiro. Os Clientes podem, desta 

forma, realizar múltiplas operações, como em qualquer ATM ou POS, como pagamentos de serviços, transferências bancárias, 

activação e desactivação de cartões e, mais recentemente, levantamento de dinheiro sem necessidade de utilizar um cartão, 

entre outros. Desde o seu lançamento, em Maio de 2013, o número de utilizadores e de operações tem crescido a um ritmo muito 

significativo justificado pela alta taxa de fidelização que o serviço apresenta. 

 

 

#################### 

 

 

Media 

Mais informações:  

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique                                                                    Sérgio Jeremias Langa - JLM&A Moçambique                                                                         

84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz                                                           87 847 7999 – slanga@jlma.co.mz       

mailto:bfaftine@jlma.co.mz
mailto:slanga@jlma.co.mz

