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Colaboradores do Millennium bim apoiam criação de
Biblioteca em Escola Primária de Gorongosa
Colaboradores do Banco participaram em acção de voluntariado na Escola Primária Completa de Bêbedo
que passa a contar com uma uma nova biblioteca para servir os seus 1.234 alunos.

O Millennium bim em
parceria com a Helpo e a
MOVAM, e com o apoio
de voluntários da
comunidade local, apoiou
a criação da biblioteca da
Escola Primária Completa
de Bêbedo, em
Gorongosa

O Millennium bim, em parceria com a Associação Helpo e a MOVAM, e com
o apoio de 64 Voluntários da comunidade local que incluiu Professores,
desenvolveram mais uma acção de voluntariado empresarial, que decorreu
no passado dia 10 de Novembro, na Escola Primária Completa de Bêbedo,
localizada no Posto Administrativo de Gorongosa, a 210km da Cidade da
Beira.
Ao todo foram 15 Colaboradores do Banco, pertencentes a 4 Balcões do
Millennium bim da Província de Sofala, que participaram neste projecto de
apoio à comunidade com o objectivo de montar e apetrechar a nova
biblioteca desta instituição de ensino primário, que leciona um universo
de 1.234 alunos da 1ª à 7ª classe.

Os colaboradores do
Millennium bim ficaram
reponsáveis pela
limpeza, pintura e a
organização da mobília,
decorando a nova
biblioteca da Escola

Neste projecto de reabilitação a antiga sala do bloco administrativo foi
transformada e passa a ser a nova Biblioteca da Escola, inexistente até
esta altura. A Helpo contribuiu com livros para a biblioteca, tendo a
MOVAM comparticipado com tinta anti mosquito e o Millennium bim com o
mobiliário.
Aos Colaboradores do Millennium bim coube a responsabilidade da pintura
e limpeza do edifício, montagem de quadros, bem como a organização dos
livros e da mobília na nova biblioteca.
Esta acção de voluntariado empresarial é realizada no âmbito do programa

O Voluntariado
Empresarial, criada em
2010 no âmbito do
programa de
responsabilidade social
do Banco, “Mais
Moçambique Pra Mim”,
tem contribuído de
forma activa e efectiva
para a melhoria de
condições de vida dos
moçambicanos

de responsabilidade social do Millennium bim, “Mais Moçambique pra Mim”
e tem vindo a desenvolver um trabalho contínuo junto de instituições de
ensino de todo o país como foi o caso da Escola Primária de Napacala em
Nampula, Escola Primária de Impire em Pemba e Escola Primária Completa
Josina Machel na Ilha de Moçambique, contribuindo assim de forma activa
e efectiva para a melhoria de condições de vida dos moçambicanos através
do apoio à Educação.

O Millennium bim, com a participação voluntária dos seus Colaboradores,
pretende contribuir para o desenvolvimento social das comunidades,
concretizando projectos que as instituições abrangidas desejam realizar,
mas para os quais não têm meios humanos e financeiros.

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”- 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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