
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

O IZI no WhatsApp, plataforma lançada em Maio deste ano pelo 

Millennium bim, acaba de receber o Atestado de Qualidade de Software, 

pelo Instituto de Soldadora e Qualidade (ISQ). Esta conceituada entidade 

portuguesa, com forte presença internacional, desenvolve serviços em 

áreas como a inovação, engenharia, consultoria e inspecções técnicas, 

em toda a Europa e em mais de 20 países de outros continentes.  

A certificação atribuída pelo ISQ surge no âmbito de uma auditoria cuja 

conclusão aponta “um alto grau de segurança”, atestando que a 

aplicação IZI no WhatsApp “garante boa protecção da informação e de 

dados, tanto no que respeita à confidencialidade, como no que 

respeita à sua integridade”, evidenciando que foram acautelados todos 

os requisitos em causa. 

O IZI no WhatsApp é uma solução inovadora e exclusiva do Millennium 

bim, funciona como um chat empresarial do Banco no WhatsApp e está 

disponível para todos os Clientes com contrato Mobile Banking subscrito. 

Permite realizar diversas operações, desde a actualização de dados, 

consultas de saldo e movimentos, geração de extractos, transferências, 

compra de recargas e Credelec, entre outras transacções. O Millennium 

bim foi o 1º Banco em Moçambique e um dos primeiros no Continente 

Africano e no mundo a lançar uma plataforma de Mobile Banking que 

funciona no WhatsApp, revolucionando a relação com os Clientes e com 

os seus hábitos de consumo, permitindo reforçar ainda mais a presença 

do Banco junto das populações.  

Com uma posição de vanguarda no mercado, o Millennium bim tem 

somado distinções a nível internacional, nas várias áreas. Ainda no início 

deste ano voltou a ser galardoado com o prémio ‘Melhor Banco de 

Moçambique 2019’. Foi também distinguido, em Maio, pelos prémios 

‘The Innovators 2019’ na área da inovação e, ainda há poucas semanas, 
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Instituto de Soldadora e Qualidade atesta competências da plataforma lançada, este ano, pelo 

Millennium bim. Solução inovadora permite, através do WhatsApp, efectuar operações bancárias de 

forma fácil e segura. 

 
 
Plataforma IZI no 
Whatsapp recebe 
Atestado de Qualidade, 
certificado pelo Instituto 
de Soldadora e Qualidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditoria conclui que 
plataforma do Millennium 
bim revela “alto grau de 
segurança” e “garante 
boa protecção de 
informação e de dados” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solução inovadora IZI no 
Whatsapp certificada 
internacionalmente pelo 
ISQ, reconhecido 
organismo português que 
actua em vários 
continentes  



 

 2 

foi reconhecido com o prémio ‘Melhor Banco em Segurança de 

Informação e Prevenção de Fraude’, em todo o continente africano. 

Uma área de extrema importância que contribui, de forma decisiva, 

para a fidelização e confiança absoluta dos seus Clientes.    

 

 

 

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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Mais informações:  
 

Afonso Vaz Pinto - JLM&A Moçambique  

84 448 4882 – avazpinto@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz 

 

Alcina Gomes – JLM&A Moçambique 

84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz 


