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Millennium bim oferece material hospitalar, escolar e
desportivo a população de Mossuril
Oferta do Banco vem reforçar o seu compromisso no desenvolvimento
comunitário e o bem-estar do povo moçambicano.

Millennium bim entregou
diverso material ao Governo
do Posto Administrativo de
Mossuril, na Província de
Nampula

O Millennium bim ofereceu diverso material hospitalar, escolar e
desportivo ao Governo do Posto Administrativo de Mossuril, no âmbito da
inauguração da primeira agência bancária daquele distrito.
Este apoio, que se insere no âmbito do programa de responsabilidade
social do Millennium bim, permitirá que os habitantes residentes neste
distrito possam agora contar com serviços melhorados nas áreas de saúde,
educação e desporto.
No total foram entregues mais de 80 itens, entre Camas Hospitalares,
Esfigmomanómetros, Glicométricos, Cadeiras de Rodas, Computadores,
Impressoras, Bolas de diversas modalidades e Tábuas de Xadrez.

Foram entregues mais de 80
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Esfigmomanómetros,
Glicométricos, Cadeiras de
rodas, Comutadores,
Impressoras, Bolas diversas e
Tábuas de Xadrez

De acordo com Nerina Bustani, Administradora do Distrito do Mossuril
“esta oferta feita pelo Millennium bim vai contribuir em grande
medida para mais uma solução dos problemas que o distrito tem
enfrentado.
Esta entrega vem demostrar a responsabilidade desta instituição
financeira em trabalhar com a população do distrito na solução dos
problemas rumo ao desenvolvimento que todos almejamos”, afirmou.
Em representação do Millennium bim estiveram o Presidente do Conselho
de Administração, Eng.º Rui Cirne Fonseca, o Presidente da Comissão
Executiva, Eng.º José Reino da Costa, o Administrador Comercial,
Fernando Carvalho, bem como o Director Coordenador Regional, José

Esta oferta insere-se no
âmbito do programa de
responsabilidade social do
Banco “Mais Moçambique Pra
Mim”, e vem melhorar os
serviços de saúde, educação e
desporto dos habitantes do
distrito de Mossuril

Mesquita, bem como Colaboradores do Banco.
No seu discurso, Rui Cirne Fonseca, PCA do Millennium bim, referiu que
“a Saúde, a Educação e o Desporto são, por excelência, áreas de
intervenção fundamentais do Millennium bim na sua missão de

responsabilidade social. Foi por isso que centramos esta acção de
oferta deste material porque, ser um Banco sustentável e socialmente
responsável, implica que temos de actuar no presente, conscientes da
importância que as nossas acções têm para assegurar o futuro.”
Com a presente contribuição, o Millennium bim no âmbito do seu
programa de responsabilidade social “Mais Moçambique Pra Mim”,
reforça o seu apoio junto das comunidades locais, dando continuidade ao
trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo dos anos.

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.

####################
Mais informações:
Afonso Vaz Pinto - JLM&A Moçambique
84 448 4882 – avazpinto@jlma.co.mz
Belário Faftine - JLM&A Moçambique
84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz
Alcina Gomes – JLM&A Moçambique
84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz

2

