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Millennium bim reconhecido como Banco do Ano em
Moçambique
Editores da Euromoney sublinham desempenho do Banco, excelência na inovação dos seus produtos e
serviços e nas medidas de protecção de Clientes e Colaboradores em tempos de pandemia

O prémio do “Melhor Banco
de Moçambique 2021”
reafirma a posição do
Millennium bim como a
instituição financeira mais
premiada do país.

O Millennium bim acaba de ser reconhecido como o “Melhor Banco de
Moçambique” pela revista Euromoney, uma publicação de referência mundial
na área da economia e finanças globais. Esta é já a sexta vez que aquela
publicação especializada em mercados de capitais distingue o Millennium bim
com o prémio “Euromoney Awards for Excellence“, uma das mais importantes
distinções internacionais do sector financeiro. Com este galardão, o Banco
reforça a sua posição de instituição financeira mais premiada do país.
O colégio de editores da Euromoney reconheceu, além da robustez
contabilística do Banco, a excelência dos serviços e produtos do Millennium
bim, bem como a sua capacidade de inovar e desenvolver tecnologias que

A Euromoney é uma
prestigiada revista
internacional de referência
mundial na informação
sobre mercados financeiros
e análise do sector bancário

facilitam e simplificam a gestão financeira quotidiana dos seus Clientes. Uma
excelência alcançada “num ano particularmente duro e exigente para o
sector” com a retracção da economia provocada pela pandemia global da
COVID-19, sublinhou Louise Bowman, responsável editorial da revista sediada
no Reino Unido.
O júri da Euromoney distinguiu o Millennium bim após a análise rigorosa do
desempenho financeiro do Banco no geral e, em particular, da sua
performance nas categorias de novos produtos e aplicações tecnológicas
antecipando as necessidades e exigências do mercado, a política de protecção
de dados e segurança das operações bancárias dos Clientes, as acções de

Prémio reconhece solidez e
qualidade dos resultados do
Banco, dos produtos e
aplicações tecnológicas
oferecidas pelo Banco, a
política de protecção de
dados e segurança das
operações bancárias dos
Clientes e também as
estratégias de prevenção e
combate à Covid-19 para
proteger Colaboradores e
os 1,8 milhões de Clientes

responsabilidade social empreendidas assim como as estratégias de prevenção
e combate à COVID-19 adoptadas pelo Millennium bim para proteger os seus
Colaboradores e Clientes.
É aos Colaboradores e Clientes do Banco, que o PCE do Millennium bim, José
Reino da Costa, atribui os méritos do prémio Euromoney para o Melhor Banco
de Moçambique. “Esta nova distinção reconhece, uma vez mais, o esforço
que o Banco tem empreendido, desde há mais de 25 anos, para a inclusão
financeira e o progresso económico dos moçambicanos através do
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desenvolvimento e oferta de soluções bancárias aos nossos Clientes
Particulares e Empresas, bem como a simplificação de procedimentos com
recurso a tecnologias de vanguarda eficazes, eficientes e seguras”.
Além disso, sublinha Reino da Costa, “o prémio reconhece também o
investimento na inovação tecnológica e lançamento de novos produtos e
serviços digitais de excelência, especialmente num contexto de resposta à
pandemia da COVID-19, que constitui uma das apostas estratégicas do
Millennium bim nos últimos anos, através da contínua modernização e
desenvolvimento de plataformas de facilitação e simplificação de
procedimentos bancários”.
O prémio Euromoney, que reafirma o Millennium bim como a instituição
financeira mais premiada de Moçambique, exalta uma vez mais o resultado de
uma estratégia orientada para os Clientes e o compromisso do Banco enquanto
agente

activo

no

desenvolvimento

económico

e

financeiro

do

país,

proporcionando os melhores e mais seguros produtos e serviços a todos os
moçambicanos.
A distinção de “Melhor Banco de Moçambique 2021” assume particular
relevância num ano extraordinariamente difícil em função da pandemia global
da COVID-19 e junta-se, assim, ao acervo de mais de uma centena de prémios
já averbados pelo Millennium bim, em grande parte resultantes do
reconhecimento internacional.
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 cerca de 1,8 milhões de Clientes. O Millennium
bim é o primeiro Banco moçambicano presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África.
Sobre a revista Euromoney – Fundada em 1969 em Londres, Reino Unido, rapidamente se destacou entre as
principais publicações de referência na área dos mercados financeiros. Todos os meses é lida por mais de 63 mil
profissionais do sector, em 100 países, abordando e analisando os principais temas da actualidade na área da banca,
mercados de capitais, investimentos e assuntos económicos de diferentes países do mundo.
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