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O Millennium bim procedeu, hoje, a entrega da nova e moderna enfermaria de 

Cardio-Pneumologia do Hospital Central de Maputo (HCM). Esta infra-estrutura 

foi totalmente remodelada e apetrechada com o apoio do Millennium bim, 

garantindo mais qualidade e excelência no atendimento aos utentes daquele 

serviço da maior unidade hospitalar do país. 

 

Após a eclosão da pandemia da COVID-19, o Banco tomou a decisão de 

cancelar as comemorações dos 25 anos e doar todo o orçamento das 

actividades relativas à efeméride para a melhoria das condições de 

atendimento e internamento no HCM, destacando-se nesta acção a aquisição 

de equipamento hospitalar e obras de reabilitação da enfermaria de Cardio-

Pneumologia do HCM. 

 

A verba disponibilizada pelo Millennium bim, no valor de 15 milhões de 

Meticais, foi aplicada nas seguintes actividades: 

1. Realização de obras de reabilitação na Enfermaria de Cardio-

Pneumologia com intervenções e modernização da copa, farmácia, 

quartos, sala de tratamentos, melhoramento do sistema de oxigénio 

em todos os quartos e casas de banho destinados aos enfermos 

internados, assim como das salas e casas de banho destinadas aos 

profissionais clínicos; 

2. Aquisição de equipamento hospitalar, tais como um aparelho de raio X 

portátil, negatoscópios, um aparelho ventilador portátil, caixas de 

incubação, a instalação de um sistema de controlo de câmaras de 

vigilância CCTV e de um sistema de controlo de incêndio; 

3. Aquisição de material clínico tais como jogo de lençóis e material de 

protecção para os profissionais clínicos (máscaras, barretes, macacão 

e planitos). 
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Millennium bim moderniza o serviço de Cardio-
Pneumologia do Hospital Central de Maputo 

 
Este apoio traduz a pronta resposta do Millennium bim ao Sistema Nacional de Saúde  

para fazer face à pandemia do Covid-19 no ano do seu 25º Aniversário 

O Millennium bim 
reabilita, com 
equipamento de ponta, 
o serviço da maior 
unidade hospital do país 
que trata doença 
respiratórias, entres as 
quais a COVID-19  
 
 
 
 
 
O apetrechamento do 
serviço de Cardio-
Pneumologia do 
Hospital Central de 
Maputo vai melhorar a 
assistência médica dos 
moçambicanos, 
contribuindo para o seu 
bem-estar e melhoria 
da qualidade de vida 
 
 
 
 
 
 
 
A trajectória dos 25 
anos do Millennium bim 
esteve sempre 
associada ao 
desenvolvimento de 
iniciativas de apoio às 
comunidades, sendo a 
saúde um dos pilares do 
seu vasto Programa de 
Responsabilidade Social. 
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Durante a cerimónia de entrega da infra-estrutura remodelada, Sua Excelência 

Vice-Ministra da Saúde, Drª Lídia Cardoso, disse que a decisão do Millennium 

bim de cancelar as comemorações do seu aniversário e doar a verba para o 

apetrechamento dos serviços de cardio-pneumologia, demonstra o 

comprometimento do Millennium bim com o bem-estar da população 

moçambicana e “a contribuição para a humanização dos nossos serviços 

hospitalares e melhoria da qualidade e excelência do atendimento aos 

doentes”. 

 

O Director-Geral do HCM, Mouzinho Saíde, realçou o facto do edifício do HCM 

ser centenário e, por essa razão, as obras de reabilitação nos diversos 

departamentos hospitalares, como as foram realizadas com o apoio do 

Millennium bim, tem impacto na melhoria da capacidade e qualidade do 

trabalho dos profissionais de saúde. 

 

Por seu turno, o PCE do Millennium bim, Eng. José Reino da Costa enalteceu o 

orgulho do Millennium bim em contribuir de forma activa para o 

desenvolvimento de acções de Responsabilidade Social ao longo de todo o país 

e em diversas áreas, tendo justificado o apoio como prova do “compromisso 

do Banco para com a sociedade moçambicana no apoio, criação e 

implementação de projectos contínuos e sustentáveis visando sempre o 

bem-estar e melhoria de qualidade de vida das populações”. 

 

Reino da Costa fez igualmente questão de salientar o importante papel dos 

Colaboradores do Millennium bim que “para além do seu inestimável 

profissionalismo e talento na prestação dos melhores serviços bancários 

do país, partilham também, através destes projectos sociais, o seu calor 

humano e solidariedade para com os seus concidadãos”, referiu. 

 

A trajectória dos 25 anos do Millennium bim esteve sempre associada ao 

desenvolvimento de iniciativas de apoio às comunidades, sendo a saúde um 

dos pilares do seu vasto Programa de Responsabilidade Social. A título de 

exemplo, nos últimos 6 anos, o Millennium bim tem desenvolvido diversas 

actividades de melhoria do espaço no sector Oncológico do Hospital Central de 

Maputo (HCM), visando contribuir para a melhoria dos cuidados ao doente 

oncológico, através do rastreio, diagnóstico, tratamento e registo das doenças 

oncológicas.    

 

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 
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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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