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Millennium bim reabilita Berçário
do Hospital Central de Maputo
Bebés prematuros, suas Mães e Famílias, passam a contar com instalações renovadas.
Grupo de 35 Colaboradores do Banco participou em mais uma grande acção de voluntariado empresarial

Reabilitação do
Berçário 2 da Unidade
de Neonatologia do
Hospital insere-se no
programa de
responsabilidade social
do Banco “Mais
Moçambique pra Mim”

O Millennium bim, no âmbito do seu programa de responsabilidade
social, reabilitou o Berçário 2 da Unidade de Neonatologia do Hospital
Central de Maputo, local onde são recebidos os bebés prematuros em
fase conclusiva de tratamento.
O projecto de reabilitação desta unidade contou com uma profunda
intervenção nos quartos, consultório médico, sala de tratamentos
neonatais, copa e zonas de acesso, melhorando de forma efectiva as
condições de acolhimento e tratamento dos bebés com necessidade de
cuidados de saúde.

O projecto reabilitou a
unidade, constituída
por consultório
médico, sala de
tratamentos neonatais,
copa e zonas de
acesso.

Esta iniciativa é o resultado de um trabalho conjunto entre uma
empresa de construção subcontratada pelo Millennium bim e o trabalho
de 35 Colaboradores do Banco que se juntaram numa acção de
voluntariado empresarial, onde executaram trabalhos de remodelação,
pintura, montagem de objectos de decoração e instalação de mobiliário
novo.
Durante a cerimónia de entrega do Berçário da Unidade de Neonatologia

Mouzinho Saide, Director do Hospital Central de Maputo, referiu ” A
criação de um ambiente de trabalho harmonioso é sempre uma
Acção foi realizada
com a ajuda de 35
voluntários
colaboradores do
Millennium bim, que
executaram trabalhos
de remodelação
profunda.

oportunidade para melhorarmos o nosso desempenho, o nosso espirito
de ajuda ao próximo. E é esse espirito de ajuda que gostaríamos de
enaltecer neste gesto do Millennium bim, de altruísmo, de vontade de
servir, de apoiar. Queremos agradecer também esta liderança, este
espirito de voluntariado, que desejamos que comece a despertar na
nossa comunidade”.

Para Liliana Catoja, Administradora do Millennium bim, “Este é um
projecto de que o Millennium bim se orgulha de ter viabilizado e
promovido. Esta iniciativa de voluntariado empresarial constitui mais um
contributo do Banco para a melhoria das condições de vida e de saúde
dos bebés prematuros e de suas famílias”.

O Millennium bim, através do seu programa de Responsabilidade Social
"Mais Moçambique pra Mim", tem vindo a desenvolver um trabalho
contínuo com o Hospital Central de Maputo, contribuindo de forma
activa e efectiva para a melhoria dos cuidados de saúde dos
Moçambicanos.

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 1,7 milhões de clientes. O Millennium bim é o primeiro Banco moçambicano
presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África, ocupando a 56.ª posição.

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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