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Millennium bim apoia a reconstrução da Província de
Inhambane afectada pelo ciclone Dineo
Banco procedeu à entrega de diverso material de construção ao Governo da Província

O Millennium bim ofereceu diverso material de construção ao Governo
O Millennium bim entregou
diverso material de
construção ao Governo da
Província de Inhambane
afectada pelo ciclone Dineo

da Província de Inhambane, com o objectivo de ajudar as comunidades
afectadas pelo ciclone tropical Dineo que atingiu a costa litoral sul
moçambicana no passado mês de Fevereiro. O ciclone Dineo afectou
gravemente a Província de Inhambane tendo destruído os sistemas de
abastecimento de bens essenciais, provocando estragos graves em
diversas infra-estruturas, escolas, hospitais, orfanatos, e deixando várias
famílias daquela região sem tecto.
No total foram entregues mais de 9 toneladas de material de construção,
entre chapas, pregos e barrotes que pretendem contribuir para o apoio
que o Governo da Província está a realizar junto das populações mais
afectadas.
“Como tem acontecido em situações anteriores, onde sempre
procurámos ser solidários para com as comunidades mais afectadas,

O Millennium bim entregou
9 toneladas material de
construção entre chapas,
pregos e barrotes

também agora, face a esta situação, quisemos estar presentes, porque
se todos ajudarmos, torna-se mais fácil minimizar os danos provocados
pelas catástrofes naturais, que infelizmente têm atingido o nosso país.”,
referiu Paulo Pousinho, representante do Millennium bim.
“Este material que acabámos de receber significa um grande gesto.
Acreditamos que vamos conseguir fazer algumas reabilitações de salas
de aula, de unidades sanitárias e ainda reconstruir as casas de algumas
famílias que neste momento vivem ao relento.”, afirma Ricardo
Nhacuongue, Secretário Permanente da Província de Inhambane.
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Com a presente contribuição, o Millennium bim reforça o seu apoio junto
das comunidades locais que se encontram a viver em situações precárias,
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, uma das maiores redes
de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 colaboradores que servem mais de 1,6 milhões de
clientes. O Millennium bim é o único Banco moçambicano presente no ranking dos 100 maiores Bancos
de África, ocupando a 55.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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