
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

O Millennium bim, no âmbito do seu programa de responsabilidade social 

“Mais Moçambique Pra Mim”, desenvolveu em conjunto com a Helpo, um 

projecto para apoiar a construção de um bloco de salas de aula na Escola 

Primária Completa de Napacala, Posto Administrativo de Anchilo, a 27 

Km da Cidade de Nampula, cujas condições eram insuficientes para os 

cerca de 760 alunos que ali estudavam. 

 

No início de 2017, a Associação Helpo, inaugurou um edifício com três 

salas de aula. Contudo, estas ainda eram insuficientes para a totalidade 

dos alunos, e a comunidade local reforçou o pedido de apoio para a 

continuação do trabalho que estava a ser feito, o que levou o Millennium 

bim a contribuir com o material necessário para a construção de mais 

duas salas de aula, da secretaria e da biblioteca. 

 

Para além do apoio na contrução do novo edifício da Escola, o Millennium 

bim realizou ainda, uma acção de voluntariado empresarial, onde 35 

Colaboradores do Banco limparam o espaço, fizeram pinturas 

decorativas, distribuíram os móveis pelas salas, organizaram os livros da 

biblioteca e montaram os quadros.  

 

Com a presença do Governador da Província de Nampula, Victor Manuel 

Borges, as festividades do Dia Mundial da Criança, ficaram marcadas pela 

inauguração do novo edificio da escola, o que tornou este dia ainda mais 

especial não só para os alunos da Escola mas para toda a comunidade 

local, que tem agora uma Escola reconstruida, onde as crianças vão 

beneficiar de melhores condições para estudarem, naquele que é um 

passo tão importante para a construção de um futuro melhor. 

    COMUNICADO DE IMPRENSA 

7 de Junho de 2017 

 

Millennium bim apoia a construção de Escola Primária 
em Nampula 

 
O dia Mundial da Criança foi comemorado com a inauguração da renovada Escola Primária 

Completa de Napacala em Nampula 

  
 
 
O Millennium bim no âmbito 
do seu programa de 
responsabilidade social 
“Mais Moçambique Pra 
Mim” apoiou a recontrução 
da Escola Primária 
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As condições da Escola 
estavam muito degradadas 
para os cerca de 760 alunos 
que ali estudavam 
 
 
 
 
  
 
 
O Millennium bim 
contribuiu com o material 
necessário para a 
construção de mais um 
bloco de salas de aulas e 
ainda realizou uma acção 
de voluntariado empresarial 
para apoiar na limpeza e 
decoração das salas e 
organização da biblioteca 
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“Proteger a criança não é só abraçar, não é só dar afecto, é preciso 

criar oportunidades para que essa criança se prepare para enfrentar 

o futuro. E hoje inaugurámos salas de aula, onde as crianças de 

Napacala poderão estudar melhor. Há pessoas que se organizam para 

apoiar as comunidades. O Millennium bim, também nos está a 

ajudar”, afirmou o Governador da Província de Nampula. 

 

Criado em 2010, o projecto de voluntariado empresarial do Millennium 

bim tem abrangido muitas instituições, onde os Colaboradores do Banco 

contribuem de forma efectiva para uma melhoria da qualidade de vida 

dos moçambicanos.    

 

 

 

 

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 1,6 milhões de clientes. O Millennium bim é o primeiro Banco moçambicano 

presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África, ocupando a 56.ª posição. 

 

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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Mais informações:  

 

José Manuel Pessanha - JLM&A Moçambique  

82 254 4442/84 480 5656 – jpessanha@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

84 625 0709/ 82 741 1790 – bfaftine@jlma.co.mz 

 

Filipa Rebelo – JLM&A Moçambique 

84 825 8385 – frebelo@jlma.co.mz 
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