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Millennium bim reconhecido internacionalmente
pela liderança excepcional em tempo de crise
A Global Finance distinguiu o Millennium bim pelas decisões tomadas e pela actuação rigorosa
no âmbito da pandemia da COVID-19.

Millennium bim é
reconhecido pela Global
Finance pela liderança
excepcional em tempo
de Crise

O Millennium bim foi galardoado com o prémio “Liderança Excepcional em
tempo de Crise 2020” pela Global Finance, uma conceituada revista
internacional de informação sobre mercados financeiros e análise do sector
bancário.
Esta distinção premeia as práticas de gestão criteriosa e resposta imediata do
Banco no contexto da crise sanitária e económica originada pela pandemia da
COVID-19, nomeadamente em relação às medidas tomadas para proteger seus
colaboradores e clientes, e fornecer suporte crítico para a sociedade em
geral.

Entre os critérios para
selecção do Millennium
bim, distinguem-se a
apreciação positiva em
relação às medidas
tomadas para proteger
seus colaboradores e
clientes, e fornecer
suporte à sociedade em
geral

Das acções desenvolvidas, destacam-se a preocupação imediata do Banco na
protecção da saúde dos seus Colaboradores, com o reforço de medidas de
prevenção e de mitigação do risco de contágio sob a égide das recomendações
das entidades de saúde, sem nunca ter sido colocada em causa a prestação
dos melhores serviços financeiros aos Clientes. Do mesmo modo, a revista
apreciou todas as decisões no âmbito do Programa de Responsabilidade Social
do Banco, através do Projecto “Mais Moçambique Pra Mim”, que incluíram,
entre outros, o cancelamento do aniversário do Banco e a doação de todo o
orçamento das actividades relativas à efeméride para a reabilitação e
modernização da enfermaria de Cardio-Pneumologia do Hospital Central de
Maputo (HCM), medida que comprovou, uma vez mais o compromisso do Banco
com o bem-estar e melhoria de qualidade de vida dos moçambicanos.

O Millennium bim
continua na vanguarda
da instituição mais
premiada
internacionalmente,
tornando o Banco o
melhor player activo do
sector financeiro
moçambicano

Para o Director Editorial da Global Finance, Joseph D. Giarraputo, o sector
financeiro não é uma excepção às adversidades, principalmente no ano em
que a pandemia Covid-19 trouxe desafios sem precedentes para o mundo
inteiro. Para Giarraputo, “a capacidade de flexibilizar boas práticas de
gestão e criar soluções para as empresas e famílias, garantindo ajuda
humanitária na vigência desta crise, constitui um diferencial qualitativo
em liderança financeira”.
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Em reacção à prestigiosa distinção internacional, José Reino da Costa, PCE do
Millennium bim, dedicou o galardão à sua Equipa e Colaboradores por serem,
na sua opinião, os grandes protagonistas desta nomeação. “O Millennium bim
é uma equipa coesa e unida. Somos norteados pelos mais nobres valores
do trabalho, do profissionalismo e empenho na edificação de um sistema
financeiro sustentável e promotor do desenvolvimento social e económico
de Moçambique. Há 25 anos que, juntos, trabalhamos e alcançámos
inúmeras conquistas nos processos de bancarização e inclusão financeira
do país. Neste momento, e numa situação de crise acentuada e de difícil
gestão devido à pandemia do Covid-19, os nossos Colaboradores, desde a
primeira hora, actuaram duma forma responsável e compreensiva
demonstrado na forma com têm lidado com esta nova situação. Por isso, o
meu apreço e gratidão pelo profissionalismo e sentido de serviço de todos
os Colaboradores que continuam diariamente a garantir o funcionamento
do Banco, mantendo o foco nos nossos Clientes e cumprindo as obrigações
que nos competem perante a sociedade. Por tudo isto, dedico este prémio
a toda a Equipa Millennium bim”, enfatizou Reino da Costa.
No ano em que celebra o seu 25º Aniversário, o Millennium bim continua o seu
trajecto de sucesso e liderança, oferecendo as melhores soluções bancárias
para as diversas actividades económicas, com menor risco e maior segurança,
sempre atento aos desafios que diariamente se colocam à economia.
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.

####################
Media
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

