
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

O Millennium bim associou-se à celebração do 34º aniversário da vila de 

Namialo, na Província de Nampula, e ofereceu à população um 

fontanário.  As comemorações tiveram lugar, na quinta-feira, dia 25 

deste mês, e contaram, entre outros, com a presença do Director 

Comercial do Millennium bim, drº Nasir Abdul, que entregou a obra à 

Chefe do Posto Administrativo de Namialo, Drª Adelina Mocala. 

Para Nasir Abdul, a inauguração do novo fontanário em Namialo “é mais 

uma prova do compromisso que o Millennium bim assume com o País 

contribuindo, efectivamente, para a melhoria das condições de vida das 

populações e do desenvolvimento sustentável de Moçambique”. O 

Director Comercial do Millennium bim evidenciou o facto de “a partir de 

agora a população do Posto Administrativo de Namialo ter um acesso 

mais fácil a um bem essencial e precioso para todos como é a água”. 

Esta iniciativa do Banco integra-se no seu programa de Responsabilidade 

Social ‘Mais Moçambique pra Mim’ que pretende, desta forma, facilitar 

o acesso daquela comunidade à água, um recurso básico à vida e um 

pré-requisito para o desenvolvimento humano. O fontanário vai 

beneficiar uma população de cerca de 5.900 habitantes. 

O Millennium bim aproveitou ainda a ocasião para brindar a comunidade 

de Namialo com a oferta de 100 baldes. 

Para além das várias individualidades representantes do Governo, 

estiveram também presentes nas cerimónias vários líderes comunitários.  

No âmbito do seu programa de Responsabilidade Social ‘Mais 

Moçambique pra Mim’, o Millennium bim desenvolve projectos nas mais 

variadas áreas, levando a cabo acções de interesse social e comunitário 

  COMUNICADO DE IMPRENSA 

 30 de Abril de 2019 

Millennium bim oferece fontanário  
à população de Namialo em dia de aniversário  

 
A Vila de Namialo comemorou 34 anos de existência e o Millennium bim juntou-se à comemoração da 

data oferecendo um fontanário à comunidade local. Iniciativa vai beneficiar cerca de 5.900 habitantes. 

 
 
 
Millennium bim participa 
nas comemorações do dia 
da Vila de Namialo, 
Nampula, e oferece 
fontanário à população 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de 
Responsabilidade Social 
‘Mais Moçambique pra 
Mim’ facilita acesso da 
população de Namialo à 
água. Cerca de 5.900 
habitantes vão usufruir 
do novo fontanário 
oferecido do Banco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde 2006 que o 
Millennium bim 
desenvolve projectos de 
responsabilidade social 
de norte a sul do país, 
nas mais diversas áreas 
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de forma a contribuir para uma melhor qualidade de vida e bem-estar 

das comunidades. 

Desde 2006 que o Banco actua nas áreas do desporto, educação, saúde, 

cultura e intervenção comunitária, desenvolvendo actividades de norte 

a sul do país em parceria com entidades locais, quer da sociedade civil, 

quer governamentais. O objectivo é conseguir concretizar sonhos e 

construir projectos que vão de encontro às necessidades e aspirações 

das comunidades mais vulneráveis.    

 

 

 

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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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 

 

Alcina Gomes – JLM&A Moçambique 

84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz 


