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27 de Agosto de 2019
Millennium bim eleito Melhor Banco
em Segurança de Informação e Prevenção de Fraude de África
A “Global Finance” voltou a destacar o Banco a nível internacional pelo seu desempenho na área
de Segurança. Para a prestigiada revista o Millennium bim é o melhor do Continente Africano.

Millennium bim ganha mais um
galardão da Global Finance,
referência internacional na
informação dos mercados
financeiros e análise do sector
bancário mundial

O Millennium bim foi premiado a nível internacional como Melhor Banco
em Segurança de Informação e Prevenção de Fraude em todo o
continente africano. Esta distinção foi atribuída pela Global Finance,
prestigiada revista de referência internacional em informação nos
mercados financeiros e análise do sector bancário mundial.
O prémio reconhece todo o esforço que o Banco tem vindo a fazer na
protecção de dados dos seus Clientes, numa altura em que a era digital
tenta simplificar a vida dos cidadãos, nomeadamente nas suas
necessidades financeiras. O compromisso do Millennium bim, agora
premiado, passa por uma forte aposta na segurança, designadamente
com o avanço das novas tecnologias que devem ser resistentes à fraude.

Millennium bim é a instituição
financeira mais premiada de
Moçambique, com distinções
internacionais de relevo

A escolha da Global Finance foi realizada tendo em consideração a
avaliação de um painel de juízes de classe mundial da Infosys, líder
global em consultoria, tecnologia e outsourcing. Os editores da Global
Finance foram responsáveis pela seleção final de todos os vencedores.
Esta distinção da Global Finance como Melhor Banco em Segurança de
Informação e Prevenção de Fraude de África junta-se a outros prémios
internacionais de relevo atribuídos pela Euromoney e a Global Finance
como Melhor Banco de Moçambique e que fazem do Millennium bim a
instituição bancária mais premiada do país.
De acordo com José Reino da Costa, PCE do Millennium bim, “este é um
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Millennium bim está a liderar numa área fundamental para a Banca
como é o caso da Segurança. Demonstra também, uma vez mais, o
empenho e qualidade do Millennium bim e dos seus Colaboradores,
focados em melhor servir os nossos Clientes”.

Para Joseph D. Giarraputo, director editorial da Global Finance, “a
Banca Digital não é apenas o futuro, mas, cada vez mais, o presente".
Segundo a mesma fonte, esta premiação “reconhece e celebra a
inovação e a excelência nesta área”.
O Millennium bim é o maior grupo financeiro de Moçambique, tendo,
actualmente, 1,8 milhões de Clientes. Este indicador revela o
reconhecimento dos moçambicanos pelo desempenho do Banco e forte
contributo para a bancarização, inclusão financeira das populações e,
consequentemente, para o desenvolvimento da economia moçambicana.

Sobre a revista Global Finance – Foi fundada em 1987 e é uma referência a nível internacional para
os líderes empresariais, banqueiros e investidores, facultando informação financeira dos mercados
internacionais permitindo-lhes apoio na definição das suas estratégias. A revista Global Finance é
lida por cerca de 50,000 leitores em mais de 192 países. Sediada em Nova Iorque conta com uma
rede de escritórios em Londres, Rio de Janeiro e Milão.
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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