
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

‘Eco-Carvão’ foi o projecto desenvolvido pelos alunos da Escola 

Secundária do Triunfo que, este ano, venceu a 10ª edição das 

Olimpíadas Bancárias do Millennium bim, em Maputo. A final decorreu 

na última sexta-feira, dia 30 de Agosto, na Escola Secundária Josina 

Machel.   

O projecto vencedor pretende transformar papel desperdiçado em eco-

carvão, distinguindo-se pela relevância e impacto ambiental que poderá 

ter na comunidade envolvente. A ideia assenta na utilização do papel 

que vai para o lixo transformando-o em eco-carvão com melhor 

qualidade, mais durabilidade e com preços acessíveis. O objectivo é 

envolver a comunidade escolar e promover a educação ambiental.  

Os alunos partiram para esta iniciativa tendo por base o facto de o lixo 

produzido pela sua Escola ser, sobretudo, papel, o que provoca poluição 

no meio-ambiente. Outro dado importante que tiveram em atenção para 

o projecto foi o facto de terem conhecimento de queixas da comunidade 

circum-vizinha que tem reclamado sobre os preços, a durabilidade e a 

qualidade do carvão vegetal que usam para cozinhar.  

Durante a final, os 20 finalistas provenientes de 5 estabelecimentos de 

ensino de Maputo, apresentaram projectos inovadores e de fácil 

aplicação na sua escola ou bairro, tendo como base as várias temáticas 

que foram trabalhadas durante o tempo em que decorreu a competição.  

Durante vários meses, os projectos foram desenvolvidos por alunos 

finalistas de 10 escolas das províncias de Maputo e Gaza que, pela 

primeira vez, entrou na competição. O evento tem assim duas finais e 

dois projectos premiados, tendo já sido apurado o vencedor de Maputo. 
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Projecto ‘Eco-Carvão’ vence 10ª edição 
das Olimpíadas Bancárias do Millennium bim em Maputo 

 

Projecto premiado nas Olimpíadas Bancárias do Millennium bim quer transformar papel desperdiçado em Eco-

Carvão. Este ano, através de acções de voluntariado, estudantes criaram também bibliotecas para crianças do 

ensino básico.  
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Moçambique Pra Mim”, 
que tem vindo a criar um 
impacto significativo na 
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Os alunos realizaram também acções de voluntariado que incidiram na 

criação de bibliotecas para crianças do ensino primário. Em Maputo, foi 

montada uma biblioteca na Escola Primária do Chihango que vai 

beneficiar 1200 crianças. Uma parte dos livros foi oferecida pela Plural 

Editores e pela Associação Helpo. 

 

Promovido pelo Millennium bim, desde 2010 este projecto de literacia 

financeira já abrangeu 3.600 alunos de 90 escolas secundárias. A 

iniciativa tem como objectivo capacitar os mais jovens de 

conhecimentos financeiros, permitindo-lhes tomar decisões responsáveis 

na gestão das suas economias. São parceiros desta edição a Seguradora 

Ímpar, a Associação Helpo Moçambique, a Plural Editores e a Águas 

Vumba. 

A educação é um dos pilares de acção do programa de responsabilidade 

social “Mais Moçambique pra Mim” do Millennium bim, que tem vindo a 

ser executado ao longo dos anos com significativo impacto na vida dos 

jovens 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 1,8 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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Mais informações:  
 

Afonso Vaz Pinto - JLM&A Moçambique  

84 448 4882 – avazpinto@jlma.co.mz 

 

Belário Faftine - JLM&A Moçambique  

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

 

Alcina Gomes – JLM&A Moçambique 

84 448 9442 - agomes@jlma.co.mz 


