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O Millennium bim procedeu, ontem, dia 9 de Março, à entrega de 100 camas ao 

Ministério da Saúde, uma oferta que visa reforçar a capacidade operacional do 

Centro de Internamento e Tratamento de doentes com Covid-19 do Hospital 

Geral de Mavalane, os quais, segundo as últimas actualizações das autoridades 

sanitárias, têm estado a aumentar. 

 

Esta oferta enquadra-se no programa de responsabilidade social corporativa do 

Millennium bim “Mais Moçambique Pra Mim” através do fomento e apoio a 

iniciativas em áreas como educação, cultura, desporto, desenvolvimento 

comunitário e saúde, o que comprova a nossa contínua solidariedade para com 

os moçambicanos nos momentos mais difíceis, e também a consistência do 

contributo do Banco para o bem-estar da sociedade, principalmente num 

momento de grande incerteza como este que o mundo vive actualmente. 

 

A cerimónia de entrega das 100 camas ao Hospital Geral de Mavalane, contou 

com a presença de Sua Excelência Ministro da Saúde, Dr. Armindo Tiago, da 

Secretária de Estado da Cidade de Maputo, Dra. Sheila Santana Afono, do 

Director de Marketing e Comunicação do Millennium bim, Dr. Dário Chicalia, 

bem como de outros representantes do Millenium bim e individualidades ligadas 

à Saúde.  

 

Durante a cerimónia de entrega, o Ministro da Saúde, Dr. Armindo Tiago, falou 

da importância da solidariedade conjunta no combate à pandemia da Covid-19, 

dando ênfase ao contínuo apoio que o Millennium bim tem canalizado para o 

Sistema Nacional de Saúde moçambicano, assim como ao Governo de 

Moçambique em contexto adverso. “Esta oferta vem, por um lado, reforçar 

a capacidade do Sistema Nacional de Saúde e agregar valor ao esforço do 

Governo de Moçambique no combate à pandemia global, e por outro lado, 

vem enaltecer o papel do Millennium bim no contínuo apoio ao sector de 
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saúde, através da preocupação constante com o bem-estar dos 

moçambicanos”, sublinhou. 

 

Por sua vez, Dr. Dário Chicalia, Director de Marketing e Comunicação do 

Millennium bim, exaltou os valores que definem as práticas sociais e o negócio 

do Millennium bim, assim como a visão holística que orienta o Banco no caminho 

do sucesso. “O Millennium bim é um Banco que nasceu para servir os 

moçambicanos em todos os momentos. Com responsabilidade, vamos 

continuar a potenciar o desenvolvimento social e económico de 

Moçambique, contribuindo sempre para o bem-estar e melhoria de 

qualidade de vida da nossa população”. 

“O nosso sucesso vai estar sempre assente na disponibilização das melhores 

soluções de apoio às famílias moçambicanas neste contexto de grande 

incerteza, porque acreditamos num futuro melhor para todos”, declarou o 

representante do Millennium bim. 

 

A nossa presença em Moçambique enquanto Banco, desde 1995, foi marcada 

pelo apoio incondicional prestado à saúde e as causas sociais que afectam aos 

moçambicanos, e com esta oferta, reafirmamos, uma vez mais, o nosso 

compromisso solidário com Moçambique, dando uma resposta expressiva num 

momento de grande adversidade como este.    

 

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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