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A revista Global Finance, uma referência internacional no que respeita 

a informação dos mercados financeiros e análise do sector bancário, 

premiou recentemente, numa cerimónia que decorreu em Madrid no 

âmbito do BAFT Europe Bank to Bank Forum, o Millennium bim como o 

Melhor Banco em Moçambique na área de trade finance providers, no 

ano de 2017.  

 

Este prémio reconheceu  o Millennium bim no que concerne às soluções 

de trade finance que disponibiliza aos seus clientes, no apoio às 

operações de comércio internacional.  

 

Os critérios de selecção da Global Finance tiveram por base opiniões de 

analistas do sector, especialistas em tecnologia e quadros séniores das 

empresas.  

 

Como forma de aumentar a precisão e fiabilidade dos resultados, foi 

ainda realizado um estudo com os leitores da Global Finance, nos quais 

se encontram os líderes de opinião do mercado financeiro 

internacional, seguradoras de crédito, empresas, correctores e 

consultores. Estiveram em análise vários critérios para a escolha dos 

vencedores como sendo o volume de transacções, o âmbito da 

cobertura global, o atendimento ao cliente, preços competitivos e 

tecnologias inovadoras, de entre outros. 
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Millennium bim reconhecido internacionalmente pela 
sua oferta de soluções de Trade Finance 

 

O prémio foi atribuido pela Global Finance, a revista mais importante do mundo 

na área de trade finance,  lida em 192 países 
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Para o Millennium bim “é uma honra ver reconhecido o trabalho 

desenvolvido a favor das empresas que apostam nos vários mercados. 

Acreditamos que o desenvolvimento e crescimento de Moçambique 

passará pela sua capacidade de apoiar mais as empresas nacionais.”    

 

 

 

 

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, uma das 

maiores redes de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 colaboradores que servem mais de 

1,5 milhões de clientes. O Millennium bim é o único Banco moçambicano presente no ranking dos 

100 maiores Bancos de África, ocupando a 55.ª posição. 

 

Sobre a revista Global Finance – Foi fundada em 1987 e é uma referência a nivel 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.   

 

 

 

 


