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Boa tarde  

 

Numa altura em que o País tende a registar subida do número de casos 

positivos da Covid-19, o Millennium bim reforça medidas do seu Plano de 

Contingência com um seminário especializado, via online, aos seus 

colaboradores sobre os cuidados e prevenção contra aquela doença no local de 

trabalho. 

 

O webinar, promovido pelo “Millennium bim Academia”, foi dirigido pelo 

Director Geral do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ilesh Jani que fez uma 

breve apresentação sobre a origem da pandemia, sintomatologia e, de forma 

em particular, os cuidados a ter nas organizações no actual contexto.  

 

Na ocasião, houve oportunidade para o Dr. Ilesh Jani esclarecer as questões 

colocadas pelos Colaboradores do Millennium bim, tendo o orador considerado 

a pandemia do coronavírus como sendo a maior crise de Saúde Pública dos 

tempos modernos. Contudo, o médico reconheceu a importância de se 

assegurar o funcionamento permanente e seguro dos serviços financeiros nos 

tempos conturbados que estamos a viver, ajustando práticas, processos e 

procedimentos conducentes à uma melhor e maior protecção da saúde dos 

Colaboradores e dos Clientes que interagem dentro das organizações. 

 

O Director Ilesh Jani encorajou o Banco a continuar os esforços visando o 

cumprimento das medidas de prevenção da COVID-19, tendo sublinhado a 

importância da continuidade da prestação dos serviços através de plataformas 

digitais. Na sua óptica, esta postura vai concorrer para a minimização do risco 

de contágios nos balcões, com as aglomerações próprias da actividade 

bancária. 

 

Para o PCE do Millennium bim, Eng. Reino da Costa, este engajamento retrata 

o compromisso e dedicação do Banco aos moçambicanos nesta fase 

particularmente difícil para todos, formando e informando os seus 
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colaboradores como forma de prover o melhor atendimento púbico. “Neste 

momento em que o risco de propagação do Covid-19 é considerado 

elevado, o Millennium bim tem estado a adoptar, proactivamente, um 

conjunto de medidas visando minimizar os riscos de contágio da doença, 

protegendo, em primeiro lugar, os nossos Colaboradores e nossos 

Clientes”. 

 

No ano em que celebra o seu 25º Aniversário, o Millennium bim reafirma o seu 

trajecto de sucesso e liderança, oferecendo os melhores serviços financeiros 

mobile e de excelência, sempre atento aos desafios que diariamente se 

colocam à economia moçambicana.    

 

 

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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