
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

O Millennium bim e a Associação Helpo juntam-se para  reabilitar o 

telhado da Escola Primária Completa Josina Machel na Ilha de 

Moçambique, que ficou parcialmente destruída na sequência das fortes 

chuvas que afectaram aquela região do país durante o mês de Janeiro. 

 

Esta acção, que se insere no âmbito do programa de responsabilidade 

social do Millennium bim, permitirá que os 1221 alunos desta escola 

deixem, a breve trecho, de ter aulas ao relento como acontece até aqui 

desde a destruição do telhado desta instituição de ensino público. 

 

Esta escola pública localiza-se no mesmo Largo onde está situado o Balcão 

do Millennium bim, o único Banco existente na Ilha de Moçambique 

garantindo a inclusão financeira e todos os serviços bancários às 

populações daquela histórica cidade.  

 

O anúncio foi feito durante uma cerimónia simbólica em que o Conselho 

de Administração do Millennium bim efectuou a entrega de um cheque no 

valor de 700,000 Meticais, montante que será aplicado nesta acção de 

reabilitação do Millennium bim e da Associação Helpo. 

 

O momento juntou todos os membros do Conselho de Administração do 

Millennium bim que, simbolicamente, escolheram a Ilha de Moçambique, 

no âmbito dos festejos dos 200 anos daquela Cidade, para realizar a sua 

reunião do Conselho de Administração. 

 

Durante a cerimónia realizada no largo da escola, Rui Cirne Fonseca, 

Presidente do Conselho de Administração do Millennium bim, afirmou que 

“todos podemos e devemos combater a pobreza, a exclusão e as 
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desigualdades, daí que, nesse sentido, e no âmbito do nosso programa de 

responsabilidade social, temos vindo a contribuir de forma efectiva para 

a melhoria das condições de vida das populações”. 

 

O Millennium bim, através do seu programa de Responsabilidade Social 

"Mais Moçambique pra Mim", tem vindo a desenvolver um trabalho 

contínuo de reabilitação de edifícios públicos como foi o caso nos últimos 

tempos da reabilitação do Berçário 2 da Unidade de Neonatologia do 

Hospital Central de Maputo, da construção de bibliotecas escolares na 

Escola Primária de Napacala em Nampula e Escola Primária de Impire em 

Pemba, contribuindo assim de forma activa e efectiva para a melhoria de 

condições de vida 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 1,8 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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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 
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