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Colaboradores do Millennium bim produzem duas mil
viseiras para profissionais de saúde
A actividade é desenvolvida em parceria com o Grupo João Ferreira dos Santos e visa contribuir para
protecção e mitigação da propagação da Covid-19 no seio dos profissionais de saúde.

Desde que eclodiu a
Covid-19, o Millennium
bim tem decidido
medidas importantes de
apoio aos serviços de
saúde de Moçambique
na luta contra a
pandemia do
coronavírus

No âmbito do seu programa de Responsabilidade Social, o Millennium bim
produziu 2000 viseiras para a Direcção Nacional de Saúde Pública. Esta
actividade integra o projecto do Grupo João Ferreira dos Santos (JFS), o qual
inclui voluntários internos e externos que estão a produzir, manualmente,
milhares de unidades deste importante equipamento de protecção hospitalar
no âmbito da Covid-19, para distribuição em todas as províncias do País.
A montagem de viseiras por parte dos Colaboradores do Banco, através do
Projecto “Millennium bim Solidário”, tem como objectivo oferecer o seu
calor humano e contribuir para a protecção dos profissionais de saúde que

Para proteger os seus
Colaboradores e
Clientes, o Millennium
bim reforçou o seu
Plano de Contingência
para prevenção e
mitigação dos efeitos da
Covid-19, observando
todas as medidas das
autoridades
competentes de saúde

trabalham arduamente na primeira linha de combate à Covid–19 em
Moçambique.
A montagem de viseiras acontece numa altura em que o país regista subida do
número de infectados. Este engajamento retracta o compromisso e dedicação
do Banco aos moçambicanos, nesta fase particularmente difícil para todos.
O PCE do Millennium bim, José Reino da Costa, enquadra esta iniciativa
proactiva dos Colaboradores na estratégia de Responsabilidade Social
Corporativa que sempre acompanhou o desenvolvimento e dinamismo do

Em contexto de
propagação do Covid19, o Millennium bim
recomenda a utilização
privilegiada, cómoda e
segura, dos canais
digitais e telefónicos

Banco desde a sua criação. “Estamos perante uma acção de voluntariado
empresarial dos Colaboradores. Partilhamos aqui os nossos valores de
compromisso com o bem-estar dos moçambicanos e solidariedade para
com os profissionais de saúde que combatem, na linha da frente, a
pandemia do coronavírus.”, aludiu José Reino da Costa.
O contributo do Millennium bim para a área da saúde em Moçambique é de há
25 anos e traduz-se no apoio à execução de projectos que visam melhorar a
qualidade dos serviços de saúde do país, através de formações especializadas,
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fornecimento de equipamento de serviços clínicos e de instrumentos
adequados ao diagnóstico e tratamento de variadas doenças.
O Millennium bim reafirma o seu papel de agente activo e dinâmico em prol do
bem-estar e desenvolvimento social de Moçambique.
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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