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O Millennium bim decidiu cancelar a comemoração do seu 25º Aniversário e doar 

todo o orçamento das actividades alusivas à efeméride ao Hospital Central de 

Maputo, para apoio no combate à Covid-19.  

 

Com efeito, o Millennium bim vai doar uma verba de 15 milhões de meticais que 

tinha sido alocada às festividades dos 25 Anos para o apetrechamento da maior 

unidade sanitária do país, concretamente nos serviços de Medicina e o Bloco 

Operário, e compra de equipamento de protecção hospitalar para profissionais 

de saúde, nomeadamente máscaras, protectores faciais, macacões 

impermeáveis e barretes de pano. 

 

As intervenções patrocinadas pelo Banco incluem a reabilitação de uma área de 

pneumatologia, que passará a ter um novo e moderno sistema de Gás, com 

ventiladores, criando condições para o melhor tratamento e combate ao Covid–

19 e de outras doenças respiratórias que afligem os moçambicanos. 

 

Esta decisão foi tomada face aos novos desenvolvimentos decorrentes do surto 

da pandemia do Coronavírus no mundo, particularmente em Moçambique, e 

tendo em consideração os mais altos interesses na protecção dos 

moçambicanos. O Programa comemorativo ora cancelado incluía um conjunto 

de actividades de âmbito cultural, desportivo e de responsabilidade social, 

retratando os 25 anos de história, os valores e a dedicação do Banco aos 

moçambicanos. 

 

O PCA do Millennium bim, Eng. Rui Cirne Fonseca, considera que esta é uma 

atitude simbólica, “num momento em que todos os esforços nacionais devem 

estar no combate e prevenção ao Coronavírus. Por outro lado, reafirma o 

compromisso do Banco com a sociedade moçambicana, dando uma resposta 

de claro apoio e prontidão num momento de grande adversidade como 

este.” Rui Fonseca não deixa de reconhecer o importante papel dos 
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Colaboradores do Millennium bim que, na sua óptica, “são profissionais 

profundamente empenhados e responsáveis pela robustez e pelo excelente 

desempenho do Banco. Numa altura como esta, os nossos Colaboradores 

demostram também o seu bom senso e altruísmo, ao deixar de festejar uma 

data tão importante para apoiar os moçambicanos”, sublinhou. 

 

O Millennium bim vai continuar a trabalhar para oferecer as melhores soluções 

integradas de produtos e serviços bancários que respondam, com eficiência, às 

necessidades dos Clientes, incentivando o uso, cómodo e seguro, de canais 

digitais.    

 

 

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. 
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