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O Millennium bim acaba de lançar mais um serviço que disponibiliza um 

conjunto de vantagens nas transação em moeda chinesa. Este serviço 

foi criado a pensar nas empresas Clientes do Banco, importadoras de 

produtos e serviços chineses, que passam agora a poder realizar os seus 

pagamentos em moeda chinesa. 

  

Esta medida visa facilitar a concretização de negócios e o processo de 

trocas comerciais entre as empresas Clientes do Millennium bim e os 

seus fornecedores chineses, numa altura em que a China se assume 

como um dos principais parceiros económicos de Moçambique. 

 

Este serviço foi criado no âmbito do sistema de pagamento 

internacional da China (CIPS) sendo que os Clientes que beneficiam do 

mesmo têm de cumprir com os requisitos de documentação das 

autoridades chineses. Estas transação não têm limite de transferência 

bastando apenas que as empresas beneficiárias tenham contas sediadas 

em território chinês.  

 

O serviço de transações em moeda chinesa vem dar resposta a uma 

crescente necessidade do mercado. O Millennium bim, com a oferta 

deste serviço, demonstra o seu interesse e preocupação com os seus 

Clientes, desenvolvendo serviços adaptados às suas necessidades. 

 

Este serviço vem juntar-se a um conjunto de vantagens que o 

Millennium bim tem criado para as empresas. Recentemente, o Banco 

lançou o cartão de crédito Empresas que garante uma melhor gestão 
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das contas da empresa, bem como, das despesas de serviço ou 

representação dos colaboradores.  

 

O objectivo do Millennium bim é continuar na vanguarda da inovação 

proporcionando aos seus Clientes os melhores serviços nas melhores 

condições.  

 

 

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. 

 

#################### 

 

Media 

Mais informações:  

 

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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