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Millennium bim reconhecido como “Best Foreign Exchange
Provider” de Moçambique
Prémio atribuído pelo segundo ano consecutivo destaca o Banco como a instituição moçambicana com o melhor
serviço cambial e de referência no apoio ao comércio internacional dos seus Clientes

O Millennium bim acaba de ser distinguido pela revista Global Finance como
“Best Foreign Exchange Provider”, prémio que reconhece o Banco como a
instituição bancária moçambicana que presta o melhor serviço cambial aos seus
Clientes. É o segundo ano consecutivo que o Millennium bim é reconhecido como
Best Foreign Exchange Provider, prémio que se acrescenta aos três títulos
atribuídos este ano pela Global Finance - publicação de referência internacional
Distinção foi atribuída
ao Milllennium bim,
Bank Millennium e
Millennium bcp, para
Moçambique, Polónia e
Portugal,
respectivamente

na área das finanças - ao Millennium bim, designadamente Best Private Bank,
Best Consumer Digital Bank, e Innovators.
De igual modo, o Millennium bcp e o Bank Millennium também foram
galardoados

com

a

mesma

distinção,

em

Portugal

e

na

Polónia,

respectivamente, tendo o Grupo Millennium bcp alcançado o pleno nas
geografias onde opera.

Escolha do vencedor
avaliou critérios como o
volume de transacções,
quota de mercado,
cobertura global,
serviço ao cliente,
preço e inovação

O júri do prémio Best Foreign Exchange Provider, constituído por reputados
especialistas em finanças internacionais, analisou critérios como volume de
transacções, quota de mercado, âmbito de cobertura global, serviço ao cliente,
competitividade do preço e inovação na tecnologia. Para lá da selecção do
colégio de editores, a publicação especializada em finanças internacionais
considerou ainda as contribuições de analistas da indústria, executivos
empresarias e especialistas em tecnologia.
Para José Reino da Costa, Presidente da Comissão Executiva do Millennium bim,
“esta distinção expressa o reconhecimento externo da qualidade de serviço
prestado aos Clientes numa área fundamental para o bom desempenho do
empresariado nacional ao nível do comércio internacional, como é o

Esta é já a quarta
distinção que o
Millennium bim recebe
da revista especializada
Global Finance no
espaço de um ano

mercado cambial. Por outro lado, traduz o elevado profissionalismo, e
rigor, dos nossos Colaboradores da Área Comercial, Sala de Mercados e
Operações no apoio à realização das operações de estrangeiro dos nossos
Clientes.”
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Joseph D. Giarraputo, director editorial da Global Finance, justificou o prémio
com a importância do mercado cambial para as transacções internacionais: “A
agitação do ano passado no comércio transfronteiriço e nas cadeias de
entrega destaca a importância de um bom parceiro cambial”, disse
Giarraputo.

“Neste

mundo

em

rápida

mudança,

os

Bancos

com

departamentos cambiais fortes podem ajudar a conduzir os seus clientes
através destes tempos turbulentos”, conclui o Director da Global Finance.

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, e uma das maiores redes de ATM e POS. O Millennium bim é o Banco mais premiado do País e o primeiro
Banco moçambicano presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África.
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