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O Millennium bim apoia e solidariza-se com as famílias moçambicanas que 

vivem, neste momento, na condição de deslocados em virtude dos ataques 

armados em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. 

 

No âmbito do seu Programa de Responsabilidade Social “Mais Moçambique pra 

Mim” e em parceria com a Câmara de Comércio Portugal-Moçambique (CCPM), 

o Millennium bim ofereceu àquelas famílias deslocadas máquinas de costura e 

respectivos kits de costura contendo diversos tecidos, agulhas de máquina, 

dedais, rolos de linha, tesouras, alfinetes, bobines, botões, fitas métricas, giz, 

óleo de máquina, lápis de carvão, elástico, réguas e chaves de fenda 6mm. 

Este apoio do Banco vai contribuir para a criação de auto-emprego à muitas 

pessoas que, por causa da insegurança nas suas localidades, deixaram tudo 

para trás passando a viver numa situação de grande vulnerabilidade e sem 

qualquer fonte de rendimentos para suprir as necessidades básicas do dia-a-

dia. 

 

O Banco desenvolveu ainda uma campanha denominada “Um Like, Uma 

Esperança”. Esta actividade consistiu na doação de 1 metical por cada “Like” 

dos internautas no Facebook. A interacção digital foi visualizada por mais de 

170 mil pessoas, gerando mais de 20 mil likes, centenas de comentários e 

partilhas. 

 

Os mais de 20 mil likes foram convertidos em valor monetário entretanto 

doado à Makobo, para aquisição de alimentos, material de higiene, entre 

outras necessidades dos deslocados, no âmbito do projecto “Todos por 

Moçambique”. A Makobo é uma organização da sociedade civil que promove e 

fomenta o bem-estar social de grupos menos favorecidos, contribuindo para o 

desenvolvimento social, cultural e económico do país. 
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Millennium bim apoia famílias deslocadas em Cabo Delgado 
 

 Em parceria com a Câmara de Comércio Portugal-Moçambique, o Banco disponibilizou máquinas e kits de 

costura para as famílias e, em parceria com a organização Makobo, desenvolveu uma dinâmica digital 

denominada “Um Like, Uma Esperança” para angariação de fundos. 

 

Millennium bim 
reafirma uma vez mais 
o seu papel de agente 
activo e dinâmico em 
prol do bem-estar e 
desenvolvimento social 
de Moçambique 
 
 
 
 
 
 
 
A prática de actividades 
de Responsabilidade 
Social faz parte do ADN 
do Millennium bim, 
tendo como objectivo 
valorizar a vida e 
estimular nos 
moçambicanos para a 
capacidade de sonhar, 
de se superar e de 
realizar os seus sonhos. 
 
 
 
 
 
 
A dinâmica digital de 
apoio aos deslocados 
em Cabo Delgado 
promovida pelo 
Millennium bim, “Um 
Like, Uma Esperança”, 
alcançou um dos 
maiores índices de 
visualização e 
engajamento dos 
internautas 
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Segundo José Reino da Costa, PCE do Millennium bim, o apoio aos dois 

Projectos evidenciam o compromisso do Banco para com Moçambique. “Com 

esta iniciativa o Millennium bim reafirma o compromisso de continuar a 

prestar todo o apoio na construção de soluções que fomentem o bem-estar 

das comunidades, nos seus diversos contextos”. 

 

Para o responsável da Makobo, Ruy Santos, esta iniciativa representa a 

expressão máxima do valor de uma nação, a Solidariedade. “É uma grande 

honra e um enorme privilégio podermos contar com o apoio do Millennium 

bim para sensibilização, mobilização e o compromisso de todos os 

moçambicanos na construção de um Moçambique mais inclusivo, 

equitativo e solidário. Onde, juntos, procuramos alternativas efectivas 

para a inclusão de Todos os moçambicanos nos processos de 

desenvolvimento socioeconómico e cultural do nosso país”.  

 

Desde 2006 que o Millennium bim actua proactivamente nas áreas da 

educação, desporto, saúde, cultura e intervenção comunitária, através do seu 

programa de Responsabilidade Social ‘Mais Moçambique pra Mim’, muitas 

vezes desenvolvidas em parceria com entidades locais, da sociedade civil, 

governamentais e internacionais. O objectivo é conseguir concretizar sonhos e 

desenvolver projectos que vão de encontro às necessidades e aspirações das 

comunidades.    

 

 

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” - Visando 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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