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Campanha de angariação do Millennium bim
reabilitará Escola Primária em Búzi
Valor angariado em campanha de apoio às vítimas do Ciclone Idai lançada pelo Millennium bim vai
ajudar a reconstruir Escola Primária em Búzi. Acção é realizada em parceria com a Mozago.

A Escola Primária do 1º e 2º Graus 3 de Fevereiro no Distrito de Búzi,
Fundos angariados em
campanha lançada pelo
Millennium bim vão
servir para reconstruir a
Escola Primária 3 de
Fevereiro, no Distrito de
Búzi

será reconstruída graças aos fundos angariados em campanha de
solidariedade lançada pelo Millennium bim em parceria com a Mozago,
junto dos Colaboradores do Banco, Clientes e da comunidade em geral,
depois daquela região ter sido devastada pelas Cheias e pelo Ciclone
Idai, a 14 de Março deste ano.
De imediato, através do seu programa de responsabilidade social ‘Mais
Moçambique Pra Mim’, o Banco lançou a campanha de recolha de
fundos “Vamos Apoiar Moçambique!”. A acção teve como objectivo
atender às necessidades das comunidades atingidas pelas cheias e pelo
Ciclone Idai, e contribuir para aliviar o seu sofrimento.

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

O Distrito de Búzi foi um dos locais mais fustigados pelas Cheias e
Ciclone que deixou para trás um rasto de destruição. A Escola Primária
do 1º e 2º Graus 3 de Fevereiro foi uma das infraestruturas mais
atingida, onde as 8 salas de aula que integra ficaram sem telhado. As
casas de banho também foram parcialmente destruídas e vão
igualmente ser abrangidas pelos trabalhos de reconstrução.
Numa esfera de 727 famílias, a Escola é frequentada por 633 alunos dos
bairros de Nhabiria, Chiquezana e Bandire. Divide-se em 14 turmas e
tem 16 professores.

Colaboradores do Banco
e comunidade em geral
aderiram a Campanha
solidária para ajudar
comunidades atingidas
pelas cheias e pelo
Ciclone Idai, no passado
mês de Março

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.

Com o montante angariado durante a campanha vai ser possível
reabilitar a Escola Primária do 1º e 2º Graus 3 de Fevereiro, devolvendoa aos seus alunos e docentes com mais conforto e dignidade. Todas as
receitas conseguidas, quer de Clientes quer de Colaboradores do Banco,
foram angariadas através dos diversos canais bancários disponibilizados
pelo Millennium bim (Smart IZI e ATM).
Esta causa foi, especialmente, apoiada pela Mozago, pelo Millennium
bim, Clientes e Colaboradores do Banco.
Desde 2006 que o Millennium bim actua nas áreas da educação,
desporto, saúde, cultura e 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 concretizar sonhos e construir projectos que vão
de encontro às necessidades e aspirações das comunidades mais
vulneráveis.

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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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
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