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Millennium bim destinguido como Melhor Banco de
Moçambique
O Millennium bim volta a ser reconhecido pelo seu desempenho no sector bancário moçambicano;
Esta é a 9ª vez consecutiva que a prestigiada revista “Global Finance” atribui o galardão ao Banco.

Millennium bim foi
distinguido pela 9ª vez
consecutiva pela
reconhecida publicação
intrenacional “Global
Finance”

O Millennium bim foi uma vez mais reconhecido pelo seu desempenho no
sector

bancário

moçambicano,

tendo

conquistado

pela

9ª

vez

consecutiva o prémio "Melhor Banco de Moçambique 2018". Este é um
prémio atribuído anualmente pela revista “Global Finance”, uma
referência internacional no que respeita a informação dos mercados
financeiros e análise do sector bancário.
Este prémio foi atribuído com base numa análise, criteriosa, que
destacou alguns indicadores de solidez, desempenho e gestão do Banco
como o crescimento dos activos, a solvabilidade e liquidez, a

A revista Global Finance
é uma referência
internacional na
informação sobre
mercados financeiros e
sector bancário

rendibilidade dos capitais próprios, a qualidade do serviço de apoio ao
Cliente e a estratégia de gestão focada na inovação constante de
produtos e serviços.
Para Joseph D. Giarraputo, Director Editorial da “Global Finance”, "Os
vencedores são líderes de nível mundial, respondendo habilmente à
mudança dos ventos políticos, novas tecnologias e mudanças nas
condições de mercado."

Atribuição dos prémios
teve por base uma
análise criteriosa que
destacou indicadores de
solidez, desempenho e
gestão, assentes na
qualidade do serviço de
apoio ao Cliente e a
estratégia de gestão
focada na inovação
constante de produtos e
serviços

Por

sua

vez,

Rui

Cirne

Fonseca,

Presidente

do

Conselho

de

Administração do Millennium bim, reitera que “esta distinção é o
reflexo do contributo do Banco para o desenvolvimento socioeconómico do país que, ao longo de mais de 20 anos, tem promovido
activamente a bancarização da população em todas as províncias
do país”.
“Este prémio reconhece todo um trabalho acompanhado pela
inovação que o Banco coloca ao dispor dos seus Clientes todos os

dias com inúmeros serviços de alto valor acrescentado, sem
esquecer o profissionalismo dos Colaboradores do Millennium bim
que, de forma crucial, têm dado todo o seu contributo cujo fruto se
reflete neste galardão”, garantiu o mesmo responsável do Banco.

O Millennium bim é a
instituição financeira
mais premiada de
Moçambique

O prémio de “Melhor Banco de Moçambique” da Global Finance junta-se
a outros de relevo atribuídos pela Euromoney, pela “The Banker” para
destacar alguns, que fazem do Millennium bim a instituição bancária
mais premiada do país.
O Millennium bim é o maior grupo financeiro de Moçambique, tendo,
actualmente, 1,8 milhões de Clientes. Este indicador revela o
reconhecimento dos moçambicanos pelo desempenho do Banco e forte
contributo para a bancarização, inclusão financeira das populações, e
consequentemente, para o desenvolvimento da economia moçambicana.

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, ocupando a 56.ª posição.
Sobre a revista Global Finance – Foi fundada em 1987 e tem como missão ajudar os líderes
empresariais,

banqueiros

e

investidores,

facultando

informação

financeira

dos

mercados

internacionais que lhes permita apoiar na definição das suas estratégias. A revista Global Finance é
lida em mais de 163 países. Sediada em Nova Iorque conta com uma rede de escritórios em Londres,
Rio de Janeiro e Milão.
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