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O Millennium bim participa na 57ª Feira Internacional de Maputo, FACIM, edição 

2022, um evento que agrega diversos expositores do ramo económico do 

mercado. 

 

No local, a partir do seu stand digital e posto de activação, o Banco vai 

apresentar ao público em geral, visitantes da feira e empresas expositoras, os 

seus produtos e serviços, com maior enfoque nas suas soluções digitais e de 

apoio a exportação, demostrando, deste modo, o seu apoio ao desenvolvimento 

económico do país. 

 

Devido à sua capacidade de inovação, traduzida no lançamento de novos 

produtos e serviços digitais, o Banco foi recentemente premiado, como o 

“Melhor Banco Digital de Moçambique”, o “Banco Mais Inovador de África” e 

como o “Best Trade Finance Provider” pela Global Finance. 

 

O Banco tem registado um crescimento significativo da sua base de Clientes 

digitais e das operações através dos seus canais digitais. Mais de 62% dos 

Clientes do Banco utilizam mensalmente serviços digitais, num total de 160 

milhões de transacções realizadas através de canais digitais, o que demonstra a 

elevada popularidade e sucesso das plataformas do Millennium bim. 

 

Para o PCE do Millennium bim, José Reino da Costa, “a nossa participação na 

FACIM, consubstancia-se num momento importante de intercâmbio e 

exposição das melhores soluções que temos para oferecer. É contínua e 

incessante a nossa procura de soluções tecnológicas que vão ao encontro 

das necessidades dos nossos Clientes, colocando os nossos serviços em 

destaque não apenas pelo impacto que estes têm na vida das pessoas, mas 

também pelo seu contributo no desenvolvimento económico do país 

reforçando, ainda, a presença no apoio ao tecido empresarial exportador 

de Moçambique”. 
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O Millennium bim apresenta seus produtos e serviços, 
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O Millennium bim 
apresenta diversas 
soluções digitais e de 
apoio à exportação na 
57ª edição da FACIM 
 
 
 
 
 
 
O Banco, tem 
priorizado o 
investimento no 
desenvolvimento de 
toda a sua plataforma 
digital, de forma a 
proporcionar as 
melhores soluções aos 
seus Clientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em 2021, mais de 62% 
de Clientes do Banco 
utilizaram 

mensalmente serviços 
digitais, num total de 
160 milhões de 
transacções realizadas 
através de canais 
digitais 
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O Millennium bim reforça assim o seu compromisso de contribuir activamente 

para melhorar a experiência digital dos seus Clientes, através do 

desenvolvimento de soluções inovadoras, de forma que os processos bancários 

se tornem cada vez mais fáceis, rápidos e seguros.  

 

 

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, e uma das maiores redes de ATM e POS. O Millennium bim é o Banco mais premiado do País e o primeiro 

Banco moçambicano presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África. 
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