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2021.fevereiro.09 MILLENNIUM BCP ELEITO BEST FOREIGN 
EXCHANGE PROVIDER EM PORTUGAL 

 
 
     

Distinção foi atribuída ao 

Millennium bcp, Bank 
Millennium e Millennium 

bim, para Portugal, Polónia e 

Moçambique. 
 

 

 
 

Escolha do vencedor avaliou 

critérios como volume de 
transações, quota de 

mercado, cobertura global, 

serviço ao cliente, preço e 
inovação. 

 

 
 

 

É a terceira distinção que o 
Millennium bcp recebe da 

Global Finance no espaço de 

um ano 
 

O Millennium bcp acaba de ser distinguido pela revista Global Finance como Best Foreign 
Exchange Provider em Portugal, para 2021. O Bank Millennium e o Millennium bim 
também foram galardoados com a mesma distinção, na Polónia e em Moçambique, 
respetivamente, tendo o Grupo Millennium bcp alcançado o pleno nas principais 
geografias em que opera. 
 
Para Miguel Maya, CEO do Millennium bcp, “esta distinção da Global Finance expressa o 
reconhecimento externo pela competência e empenho dos profissionais do Grupo em 
disponibilizar um serviço excecional aos Clientes, oferecendo-lhes soluções competitivas, 
fiáveis e adaptáveis. O Millennium, em todas as geografias em que opera, está 
determinado em merecer a confiança e a preferência dos Clientes, o que requer um 
trabalho persistente de inovação e rigor ao nível da oferta e dos processos de negócio. A 
distinção agora recebida premeia a qualidade das Equipas e o valor da cultura de serviço 
aos Clientes que faz parte do ADN do Grupo Millennium bcp”.  
 
A escolha do vencedor da categoria Best Foreign Exchange Provider incluiu critérios 
como volume de transações, quota de mercado, âmbito de cobertura global, serviço ao 
cliente, competitividade do preço e inovação na tecnologia. A revista considerou ainda 
contribuições de analistas da indústria, executivos empresariais e especialistas em 
tecnologia. 

 
Esta é a terceira distinção que o Millennium bcp recebe desta conceituada revista, no 
espaço de um ano. Em 2020, a Global Finance já tinha distinguido o Millennium bcp 
como Best Consumer Digital Bank em Portugal e como Best Corporate/Institutional 
Information Security and Fraud Management na Europa Ocidental.  
 
"A agitação do ano passado no comércio transfronteiriço e nas cadeias de entrega 
destaca a importância de um bom parceiro cambial", afirma Joseph D. Giarraputo, editor 
e diretor editorial da Global Finance. "Neste mundo em rápida mudança, os bancos com 
fortes departamentos cambiais podem ajudar a guiar os seus clientes através de tempos 
turbulentos", conclui o editor da Global Finance. 

 


