
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

O Millennium bim apoiou a produção e execução de um mural de azulejos 

feito a partir de plástico reciclado recolhido nas praias e ruas da Cidade 

de Maputo. Este projecto é inédito ao nível do Continente Africano, 

segundo os promotores da iniciativa, a Reciclagem e Serviços, LDA. 

Os azulejos que compõem o painel foram feitos através de duas máquinas 

especialmente concebidas para depurar e triturar detritos de plástico e 

que depois transformam este lixo altamente poluente em peças que 

podem ser úteis. 

O mural encontra-se junto à rotunda situada no início da Avenida Marginal 

em Maputo e foi inaugurado na passada Quarta-feira, dia 3 de Outubro, 

por David Simango, Presidente do Município da Cidade de Maputo. A 

cerimónia inaugural juntou ainda várias empresas socialmente 

responsáveis que se quiseram associar ao projecto.  

O evento contou ainda com uma acção, no mesmo local, de pintura de 

esculturas que representam duas espécies animais – uma tartaruga 

marinha e um hipopótamo. Vários estudantes da Escola Secundária 3 de 

Fevereiro, de Maputo, pintaram com as suas mãos estes símbolos da fauna 

moçambicana como forma de sensibilização sobre os riscos de poluição 

causada pelo lixo plástico nos rios e praias do país. 

Este apoio do Millennium bim insere-se no projecto ‘Uma Cidade Limpa 

pra Mim’ no âmbito do programa de responsabilidade do Banco ‘Mais 

Moçambique pra Mim’ e pretende alertar a sociedade civil para a 

valorização e conservação dos espaços públicos bem como sensibilizar as 

crianças e jovens para a importância da implementação dos bons hábitos 

de higiene nas escolas e bairros. 

O Millennium bim reforça assim o seu compromisso com a educação e a 
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Banco associou-se a iniciativa de reciclagem de plástico no âmbito do seu projecto “Uma Cidade Limpa 

pra Mim”, parte integrante do seu Programa de Responsabilidade Social “Mais Moçambique pra Mim” 
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protecção do meio ambiente, sendo estes dois dos pilares de acção do 

programa de responsabilidade social do Banco, que tem vindo a ser 

executado ao longo dos anos e 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; 

- 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 
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