COMUNICADO DE IMPRENSA

05 de Agosto de 2019

“Millennium bim Solidário” chega à população de
Nhamatanda
Acção integra-se no plano de angariação de bens de primeira necessidade para apoio às vítimas
do Ciclone Idai e beneficia mais de 163 famílias afectadas.

Fundos angariados em
campanha lançada pelo
Millennium bim vão servir
para apoiar mais de 163
famílias, no Distrito de
Nhamatanda

Decorreu no passado Sábado, dia 03 de Agosto, no Centro de
Reassentamento de Kura, no distrito de Nhamatanda, na província de
Sofala, a primeira acção de Voluntariado Empresarial associada à
campanha “Millennium bim Solidário”, que desde a primeira hora
juntou Colaboradores do Millennium bim e da Ímpar, Clientes e Cidadãos
numa abrangente campanha de angariação de fundos para ajudar no
apoio às populações afectadas pelas Cheias e pelo Ciclone Idai.
Colaboradores do Millennium bim e da Ímpar, entregaram bens
alimentares, vestuários, entre outros materiais de primeira necessidade
às 163 famílias num total de 778 pessoas afectadas.

Millennium bim quer
contribuir para minimizar
os efeitos das Cheias e do
Ciclone Idai, que vitimou
centenas de pessoas e
provocou avultados
prejuízos materiais

Estas actividades decorreram com a supervisão do Conselho Cristão de
Moçambique, Conselho Municipal do Distrito de Nhamatanda entre
outras instituições intervenientes no processo.
Recorde-se que esta intempérie atingiu toda a zona centro de
Moçambique, provocando um número significativo de vítimas e prejuízos
materiais avultados. O Millennium bim foi das primeiras instituições a
avançar, na altura, com ajuda imediata às vítimas, através da recolha
de alimentos e bens de primeira necessidade que entregou ao Instituto
Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), para fazer chegar às
populações afectadas.
Sabe-se ainda que o Distrito de Nhamatanda foi um dos locais mais
fustigados pelas Cheias e Ciclone que deixou para trás um rasto de
destruição.

Colaboradores do
Millennium bim e da Ímpar
aderiram a Campanha
solidária para apoiar às
famílias alojadas no Centro
de Reassentamento de
Kura, na província de Sofala

Desde 2006 que o Millennium bim actua na área de intervenção
comunitária, através do seu programa de Responsabilidade Social ‘Mais
Moçambique pra Mim’, tendo vindo a desenvolver actividades de norte
a sul do país em parceria com entidades locais, quer da sociedade civil,

quer governamentais. O objectivo é conseguir apoiar as comunidades
nas suas necessidades e aspirações, garantindo assim um futuro mais
próspero para todos.

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.
Sobre o “Mais Moçambique pra Mim”- A fim de potenciar o seu papel no domínio da acção social, o
Millennium bim criou, em 2006, o programa de responsabilidade social “Mais Moçambique pra Mim”,
tendo como principais objectivos:
• Levar a cabo um projecto que sirva de exemplo para a sociedade civil pelo seu mérito,
utilidade e relevância social;
• Cativar, atrair e envolver todos os parceiros que se revejam no projecto;
• Valorizar a vida e estimular nos moçambicanos a capacidade de sonhar, de se superar e de
realizar os seus sonhos.
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