
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Os accionistas do Millennium bim aprovaram o Relatório e Contas na 

Assembleia Geral, realizada na quarta-feira, 29 de Março, relativo ao 

exercício de 2016. Nos resultados da actividade do Banco, destaca-se o 

forte crescimento dos volumes, nomeadamente a captação de depósitos 

- cresceu 9,7% registando-se nos 97.819 milhões de Meticais, e o 

crescimento de 19,7% da carteira de crédito, para um valor total de 

84.430 milhões de Meticais. O resultado líquido atingiu cerca de 5 mil 

milhões de Meticais. 

 

O bom desempenho registado pelo Millennium bim permitiu confirmar a 

solidez e robustez do seu balanço através do reforço dos seus capitais 

próprios e das coberturas para imparidades de crédito. O rácio de 

solvabilidade do Banco fixou-se em 18,8%, claramente acima das 

exigências regulamentares do Banco de Moçambique que são de um rácio 

mínimo de 8%. 

 

Os resultados alcançados pelo Millennium bim em 2016, contribuíram 

para as receitas do Estado com cerca de 1.963 milhões de meticais só 

em IRPC. A este valor acrescem os 1.727 milhões de meticais de 

retenções na fonte do imposto sobre rendimento pago a terceiros, 

relativos a juros, dividendos, rendimentos prediais e do trabalho e 

imposto do selo, que fazem do Millennium bim um dos principais actores 

do sistema tributário do país. 
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Millennium bim consolida resultados e confirma solidez  
 

 Assembleia Geral de Accionistas aprova relatório e contas do exercício de 2016 

 Rácio de solvabilidade mantém-se estável em 18,8% 

 Contributo em impostos para o Estado totaliza cerca de 3,7 mil milhões de Meticais  

 

 
 
 
O rácio de solvabilidade do 
Banco registou-se nos 18,8%, 
acima das exigências 
regulamentares do Banco de 
Moçambique de um rácio 
mínimo de 8% 
 
 
 
 
 
 
 
 
O financiamento às empresas 
atingiu os 68.376 milhões de 
Meticais, o que representa um 
aumento de 25,6% face ao 
período homólogo  
 
 
 
 
 
 
 
 
O Millennium bim apresentou 
um resultado líquido de 5 mil 
milhões de Meticais em 2016 
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O bom desempenho registado pelo Millennium bim vem, uma vez mais, 

contribuir para consolidação do seu posicionamento como agente activo 

do crescimento económico e desenvolvimento social de Moçambique. De 

facto, os resultados apresentados pelo Millennium bim, nos últimos 

anos, têm permitido reforçar o seu investimento na bancarização do país 

e inclusão financeira das populações.  

 

Por outro lado, o Millennium bim é claramente o Banco de grande 

dimensão em situação mais favorável, revelando assim a robustez do seu 

balanço bem como o seu claro posicionamento de liderança na 

capacidade de dar crédito à economia Moçambicana. Em 2016 O 

financiamento às empresas atingiu os 68.376 milhões de Meticais, o que 

representa um aumento de 25,6% face ao período homólogo.  

 

 

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 1,6 milhões de clientes. O Millennium bim é o primeiro Banco moçambicano 

presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África, ocupando a 56.ª posição. 
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José Manuel Pessanha - JLM&A Moçambique  

82 254 4442/84 480 5656 – jpessanha@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

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

 

Filipa Rebelo – JLM&A Moçambique 

84 825 8385 – frebelo@jlma.co.mz 
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