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O elevado nível de segurança dos cartões bancários do Millennium bim foi 

confirmado, mais uma vez, com a atribuição do certificado internacional pelo 

organismo independente e autoridade máxima do sector, o PCI-DSS (Payment 

Card Industry Security Standards Council). Esta certificação anual, atribuída 

mais uma vez ao Millennium bim, é para os Clientes uma garantia de que o 

Banco cumpre todos os requisitos de segurança necessários para proteger as 

transacções com cartões bancários (débito e crédito) e prevenir o acesso e 

utilização abusivos da informação pessoal dos seus titulares. 

 

O PCI-DSS é um organismo internacional independente criado pelas principais 

marcas de cartões (Visa, MasterCard, American Express, Discover e JCB) com a 

responsabilidade de implementar e garantir a conformidade ao Padrão PCI-

DSS. Este foi desenvolvido para garantir que todas as empresas que aceitam, 

processam, guardam ou transmitem informações relativas a cartões bancários, 

operem e mantenham um ambiente seguro.    

 

Os cartões bancários do Millennium bim voltaram a cumprir os requisitos do 

padrão PCI-DSS, conforme reconheceu a empresa independente emissora do 

certificado de conformidade após uma auditoria concluída no último 

trimestre. Nesse período, foi avaliada a protecção de informação dos titulares 

dos cartões, e testada, de diferentes formas a resiliência dos sistemas do 

Banco, entre outros procedimentos de elevada exigência.  

 

O relatório final da auditoria atestou, mais uma vez e com validade por um 

ano, o total cumprimento do Millennium bim para com os procedimentos de 

segurança definidos no Padrão PCI-DSS, cuja conformidade constitui um 

requisito obrigatório para todas as marcas de cartões bancários.  

 

Para Jorge Octávio, Administrador Executivo do Millennium bim, esta 

certificação fundamental significa “a confirmação do mais absoluto 
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respeito que o Millennium bim tem pela confidencialidade dos dados e do 

património dos seus Clientes, cimentando assim a Confiança depositada 

em nós, valor imprescindível para o presente e futuro do Banco. Além 

disso”, sublinhou Jorge Octávio, “o certificado PCI-DSS reflecte, acima de 

tudo, o esforço, profissionalismo e dedicação dos Colaboradores do Banco 

na procura de soluções de vanguarda que garantam a máxima fiabilidade 

e robustez de todos os processos, produtos e plataformas do Banco.  

 

É apanágio do Millennium bim apostar forte na segurança e comodidade dos 

seus Clientes, não sendo por acaso que, em 2019, recebemos o prémio 

“Melhor Banco em Segurança de Informação e Prevenção de Fraude de 

África”, como reconhecimento do esforço do Millennium bim no 

desenvolvimento de soluções bancárias que evidenciam elevados padrões de 

segurança no seu uso.   

 

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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