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Millennium bim é, pela 11ª vez consecutiva,
o Melhor Banco de Moçambique
A avaliação foi feita com base nos critérios de rentabilidade, liderança, crescimento e capacidade de
inovação.

Millennium bim é, há onze anos,
o Melhor Banco de Moçambique

O Millennium bim foi distinguido com o Prémio “Melhor Banco de Moçambique
2020” pela Global Finance conceituada revista internacional de informação
sobre mercados financeiros e análise do sector bancário mundial.
Está é 11ª vez, consecutiva, que o Millennium bim é reconhecido e selecionado
pelos editores da revista e reputados analistas do sector, tendo com base os
critérios de rentabilidade, crescimento e eficiência, bem como outros padrões
que avaliam a estratégia, a liderança, a capacidade de inovação e a

No ano que celebra o seu 25º
aniversário, o Millennium bim é
eleito, de novo, melhor Banco
de Moçambique, consolidando a
sua posição de instituição
bancária mais premiada do
mercado moçambicano, com
mais de 100 atribuições

responsabilidade social adoptada pelo Banco. Esta eleição foi ainda reforçada
por um estudo de opinião junto dos leitores da revista, entre os quais se
encontram líderes de opinião do mercado financeiro internacional, seguradoras
de crédito, empresas, correctores e consultores seniores da área.
No ano em que o Banco celebra o seu 25º aniversário, esta distinção da Global
Finance traduz a excelência e o rigor do Millennium bim no bem servir os seus
Clientes e a qualidade dos seus resultados, alicerçados na robustez e solidez
financeira e também na capacidade de inovação e implementação de uma
estratégia de crescimento comprometida com a bancarização de Moçambique e
inclusão financeira das populações. Com esta performance, o Banco reforça o
seu papel activo e de relevo no desenvolvimento da economia moçambicana.

Os prémios Global Finance são
uma referência para o sector da
banca internacional. A sua
equipa é composta por
reputados analistas.

O Director Editorial Global Finance, Joseph D. Giarraputo, reconhece que a
selecção dos melhores bancos do mundo é cada vez mais difícil. “As
expectativas dos Clientes nunca foram tão altas e isto deve-se à sua
exigência para com o sector bancário. O sistema financeiro é cada vez
mais desafiado pela crescente procura por serviços com alto nível de
segurança, comodidade no acesso a canais bancários, em tempo real e pela
capacidade e rapidez de resposta”, justificou.
Por sua vez, José Reino da Costa, PCE do Millennium bim, congratula-se com o
galardão e dedica o Prémio aos que, no dia-a-dia, trabalham com empenho e
dedicação pelo melhor banco de Moçambique. “Estes prémios são reflexo da
actividade do Millennium bim no mercado moçambicano e reforçam o
compromisso e a responsabilidade do Banco no desenvolvimento económico

e financeiro de Moçambique, bem como para a bancarização do país. Por
outro lado, traduzem o elevado desempenho de todos os Colaboradores na
procura de novas soluções para irem ao encontro das necessidades e
satisfação dos nossos 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.
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.

####################
Mais informações:
Stélia Neta - JLM&A Moçambique
848078295 – stelianeta@jlma.co.mz
Belário Faftine - JLM&A Moçambique
84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz

2

