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O Millennium bim assume-se como um Banco de e para Moçambique. Presente em todas 
as Províncias, do Rovuma ao Maputo, a sua missão é contribuir para a modernização e 
desenvolvimento do sistema financeiro moçambicano, promovendo a bancarização do país 
e disponibilizando produtos e serviços portadores de valor acrescentado para os Clientes.

nhecimento de tudo o que era, é e será o Mil-
lennium bim: uma instituição financeira sólida, 
visionária, dinâmica, próxima, transparente e 
socialmente responsável. 
Tudo isto é reforçado na nova cor com a qual 
o Banco comunica: o Magenta. À semelhança 
do Millennium bim, esta cor destaca-se na pai-
sagem pela sua força, modernidade, dinamis-
mo e alegria. 

Produtos e desenvolvimentos futuros
O Millennium bim foi o 1º Banco a operar em 
real time com cobertura nacional e pioneiro na 
introdução dos cartões VISA, ATM, POS, dos 
serviços de internet banking, mobile banking 
e banca telefónica;Posicionando-se como um 
Banco universal, um Banco Mais para Todos, 
possui um portfólio de produtos e serviços 
desenhados de acordo com as necessidades 
dos Clientes, agilizando a execução de opera-
ções bancárias e satisfazendo as expectativas 
dos diferentes segmentos de mercado. 
Dar seguimento à sua estratégia de expan-
são, reforçar a bancarização do País, fidelizar, 
conquistar novos Clientes e consolidar a sua 
posição de líder em Moçambique são objecti-
vos sempre presentes.
No segmento Particulares, a sua aposta está 
no desenvolvimento de serviços inovadores, 
que facilitem a vida dos seus Clientes 
(ex: Millennium SMS) e em produtos que pro-
movam e premeiem a poupança, sensibilizan-
do a população para a importância de poupar 
(ex: Plano Poupança Família, o Depósito Mi-
lhão, Plano Poupança Saúde).
No segmento Empresas, o Banco disponibi-
liza uma oferta financeira global e atractiva, 
que assegura adequadas respostas a todas 
as necessidades de gestão do negócio das 
empresas.
Como complemento da sua oferta, o 
Millennium bim tem à disposição um conjun-
to de seguros ajustados às ofertas do Banco, 
que são comercializados nos seus balcões.

Valores da Marca
O Millennium bim nasce em 1995, fruto de um 
acordo entre o Estado Moçambicano e o Mil-
lennium bcp. Desde então, o Banco tem vindo 
a escrever o original da história da bancariza-
ção de Moçambique, alicerçada na experiên-
cia dos seus Colaboradores, na solidez finan-
ceira, credibilidade, visão de futuro, qualidade 
e inovação dos seus produtos e serviços, e na 
vontade de estar cada vez mais próximo dos 
moçambicanos.   
Reconhecido como o Melhor Banco em África, 
prémio atribuído pela primeira vez a um Banco 
moçambicano, ao longo dos anos tem sido re-
alizado um forte investimento na expansão da 
rede de balcões e em tecnologia com o objec-
tivo de garantir um serviço de excelência aos 
Clientes Particulares e às Empresas. 
Uma das principais preocupações do 
Millennium bim é a relação com os stakehol-

ders. O Banco trabalha com uma equipa de-
dicada que, diariamente, está atenta às reais 
necessidades da população e que se preocupa 
em participar activamente na vida dos seus 
Clientes.
Consciente do seu papel  na sociedade, o Mil-
lennium bim rege-se por uma postura social-
mente responsável, integrando políticas de 
apoio e incentivo ao bem-estar e desenvolvi-
mento das comunidades através do seu pro-
grama de Responsabilidade Social “Mais Mo-
çambique pra Mim”.
Para além da Responsabilidade Social Corpo-
rativa do Banco, foi implementada uma estra-
tégia de patrocínios que visa apoiar iniciativas 
sociais, culturais, educacionais e desportivas 
que procuram fortalecer a relação entre o 
Cliente e a Marca Millennium bim.
A conquista de 1 milhão de Clientes é o reco-

www.millenniumbim.co.mz
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Mercado
Moçambique é uma economia atractiva e em 

crescimento. A prova está na expansão e dina-

mismo que o sector da banca tem vindo a registar 

com a entrada de novos players e o aumento do 

número de balcões, rede de ATM e POS. Estes 
indicadores são sinonimo de desenvolvimento. 

O Millennium bim, como Banco líder de merca-

do, tem a responsabilidade de continuar a contri-

buir para o desenvolvimento socio-económico de 
Moçambique quer fomentando a poupança, quer 

apoiando o tecido empresarial. 

Desde o início da sua actividade tem evidenciado 

crescimentos significativos em termos de activos 
totais, depósitos e crédito a Clientes, resultados 
líquidos, fundos próprios e rendibilidade. 
Com mais de 1 Milhão de Clientes e a maior 

rede de balcões, ATM e POS do mercado, o 

objectivo é continuar a crescer proporcionan-

do serviços criativos e lançando produtos ino-

vadores que o aproximem cada vez mais das 

pessoas e das empresas, reforçando a posição 

do Banco enquanto Marca de Confiança em 
Moçambique. 

Comunicação
O Banco tem apostado numa estratégia de co-

municação assertiva e contínua, que se rege 

pela homogeneidade e clareza da mensagem 

em todos os pontos de contacto com o Cliente.

A utilização de um tom de comunicação rele-

vante e transversal a todos os segmentos e a 

associação da marca à imagem do cantor mo-

çambicano Stewart Sukuma, uma figura que 
acolhe o carinho e reconhecimento de todos 

os moçambinos, reforça os valores de proximi-

dade, qualidade e dinamismo da Marca Millen-

nium bim, a única marca com “M” de Moçam-

bique no nome. 

Mas “M” de Millennium bim, também é “M” 

de “Mais”: mais balcões, mais prémios, mais 

próximo, mais Clientes, mais Colaboradores, o 
Banco Mais para Todos.

A utilização do magenta enquanto cor quente, 

forte, alegre e diferenciadora no universo cro-

mático financeiro, vem reforçar este posiciona-

mento atribuindo à comunicação a jovialidade, a 

alegria e a proximidade que o Banco quer refor-

çar junto de todos os moçambicanos. 

O Banco celebra a felicidade de e com os 

Clientes, procurando antecipar o amanhã e 

apostando na criatividade e inovação como ga-

rantia de actuação permanente.

Vantagens competitivas
O Millennium bim é uma das principais marcas 

presentes em Moçambique. Forte e reconhe-

cida pelo público em geral, a marca está pre-

Factos que desconhece

Devido ao seu papel enquanto agente 

financeiro activo e inovador na banca lo-

cal, tem sido reconhecido e eleito como 

Melhor Banco em Moçambique, em 

várias categorias e por várias instituições 

nacionais e internacionais. Adoptou a 

marca Millennium bim em 2005. Em 

2006 implementou o seu Programa 
de Responsabilidade Social, “Mais 

Moçambique pra Mim”, tornando-se o 

primeiro Banco com um programa desta 

natureza em Moçambique. Introduziu, 

em 2011, o serviço Netsh@p, serviço de 

e-Commerce para empresas, permitindo 

efectuar vendas online nos respectivos 

websites.

sente em todo o país do “Rovuma ao Maputo”, 

sendo o Banco nacional com maior presença 

geográfica com mais de 150 balcões. 
Ao logo dos mais de 17 anos do seu percurso, 

o Millennium bim tem pautado por ir ao encon-

tro das necessidades dos Clientes disponibili-

zando níveis de serviço elevados e antecipan-

do as exigências do mercado.

1995
O Millennium bim 

introduziu as pri-

meiras ATM e POS 

em Moçambique e 

implementou a figura 
do Gestor de Cliente, 

reforçando a proxi-

midade junto dos 

Clientes, oferecen-

do-lhes um serviço 

personalizado. 

2001
Torna-se o Banco 

com maior cobertura 

nacional e presente 

em todas as provín-

cias do país.

2002
Lança a Conta 

Cartão, produto 

inovador no mercado 

e que disponibiliza 

o cartão de débito 

logo após a abertura 
de conta.

2005
Introduz no mercado 

o conceito da Banca 

Rural, expandindo 

os seus produtos e 

serviços às zonas 

rurais.

2008
Abriu o seu cen-

tésimo balcão em 

Moatize, província de 

Tete, fortalecendo a 

sua presença numa 

província com poten-

cial industrial.

2011
Alcança um milhão 

de Clientes, um 

marco histórico no 
contexto nacional, e 

é vencedor de 7 pré-

mios, tendo sido o 

banco mais premia-

do de Moçambique.
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