
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Os finalistas das Olimpíadas Bancárias, que está na sua 9ª edição, 

levaram a cabo este Sábado, 29 de Setembro, uma acção de voluntariado 

social no Centro de Apoio à Velhice de Lhanguene, em Maputo. A acção 

foi implementada pelos 40 estudantes finalistas deste projeto que tem 

como objectivo introduzir, no quotidiano dos mais novos, conceitos 

bancários contribuindo desta forma para a sua formação e inclusão 

financeira. 

O evento insere-se nas comemorações do Dia Internacional do Idoso onde 

para além de realizarem trabalhos de remodelação, pintura, limpeza, 

organização, montagem de redes mosquiteiras e instalação de 

mobiliário, os estudantes foram responsáveis por confeccionar o almoço 

para os idosos.  

 

Esta acção contou com diversos momentos de confraternização entre os 

voluntários e os utentes deste Centro, contando com a participação da 

banda moçambicana Gran’Mah, do Conselho Municipal que para além de 

ofertar 50 redes mosquiteiras ao centro, dinamizou palestras 

direccionadas à pessoa idosa. Os estudantes presentearam os idosos com 

a declamação de poesia e a encenação de uma peça teatral e a oferta 

de diversos utensílios. 

 

Esta foi mais uma etapa de um programa alargado de formação que se 

iniciou com uma fase de competição, a 16 de Setembro, em que de um 

exame geral a 400 estudantes provenientes de 10 diferentes escolas da 

Província de Maputo foram apurados 40 finalistas. No mês passado os 

finalistas participaram também num workshop que decorreu na sede do 

Millennium bim, em Maputo, onde foram apresentados e discutidos 

temas como Banca, Poupança, Seguros, Empreendedorismo e 

Voluntariado Social. 
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Millennium bim: Olimpíadas Bancárias levam  
voluntariado a Centro de Apoio à Velhice 

 
Projecto está na 9ª edição e decorre em Setembro e Outubro com a participação de 400 jovens estudantes. 

Destes, 40 finalistas realizaram acção de voluntariado em Lhanguene no âmbito do Dia Internacional do Idoso. 

As Olimpíadas Bancárias do 
Millennium bim pretendem 
capacitar os mais novos 
com conhecimentos 
financeiros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os finalistas frequentaram 
um workshop de 
empreendedorismo e uma 
acção de voluntariado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Projecto insere-se no 
programa de 
responsabilidade social do 
Millennium bim, “Mais 
Moçambique Pra Mim” 
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Para a grande final, que se realizará a 26 de Outubro, os alunos irão 

apresentar projectos inovadores e de fácil aplicação na sua escola ou 

bairro tendo, como base, as várias temáticas que foram trabalhadas 

durante os meses em que decorreu o projecto. 

A edição deste ano conta com a presença das seguintes escolas: Escola 

Secundária de Malangana (Boane), Escola Secundária ADPP (Boane), 

Escola Secundária da Manhiça (Manhiça), Escola Secundária 14 de 

Outubro (Manhiça), Escola Secundária Nwamatidjane (Manhiça), Escola 

Secundária Marcelino Dos Santos (Namaacha), Escola Secundária Maria 

Auxiliadora (Namaacha), Escola Secundária Gwaza Muthini 

(Marracuene), Escola Secundária Sagrada Família (Marracuene) e Escola 

Secundária Santa Montanha (Marracuene). 

As Olimpíadas Bancárias inserem-se no programa de responsabilidade 

social do Millennium bim, “Mais Moçambique Pra Mim”, que tem como 

objectivo capacitar os participantes em temáticas bancárias e 

contribuir, desta forma, para a sua formação e inclusão financeira. São 

parceiros desta edição a Helpo Moçambique e a Seguradora Ímpar. 

A educação, um dos pilares de acção do programa “Mais Moçambique 

pra Mim”, que tem também como prioridades as áreas do 

desenvolvimento comunitário, do desporto, da saúde e da cultura, tem 

vindo a ser executado ao longo dos anos com significativo impacto na 

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 1,8 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; 
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• 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. 

#################### 
 

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 
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