
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

À semelhança do que aconteceu em edições anteriores, o Millennium bim 

apoiou, este domingo, a 8ª edição da Corrida Solidária Internacional 

Helpo, sob o lema “Corrida/Caminhada a Favor da Erradicação da 

Pobreza”. 

A corrida é um evento de âmbito internacional que decorre, em 

simultâneo, em várias cidades de diferentes países. Em Moçambique, a 

iniciativa estendeu-se a Maputo, Nampula, Pemba e Ilha de Moçambique. 

Vila Real, em Portugal, e a cidade de São Tomé, capital de São Tomé e 

Príncipe, associaram-se igualmente a esta causa. 

Em Moçambique, participaram cerca de 600 crianças e jovens com idades 

entre os 7 e os 18 anos, provenientes de várias instituições e também 

filhos de colaboradores do Millennium bim e Seguradora Ímpar.  

Em Maputo, a corrida realizou-se no Parque dos Continuadores, 

epicentro moçambicano do atletismo, onde todos os participantes 

tiveram a oportunidade de disputar diversas provas de atletismo de 

acordo com as idades. O programa contou também com a realização de 

vários jogos de basquetebol, râguebi, xadrez, demonstrações de 

taekwondo e outras actividades lúdicas ligadas à saúde. 

O Millennium bim e a Ímpar patrocinaram esta edição da Corrida Helpo 

e assumiram também o papel de responsáveis pela dinamização das 

actividades lúdicas que decorreram ao longo da manhã. 

A Associação Helpo está presente em quatro países – Portugal, 

Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau – e desenvolve a sua 

actividade em áreas ligadas à infância, educação e saúde materno-

infantil. Chega a cerca de 19 mil crianças.  
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Millennium bim apoia  
corrida da Helpo contra a pobreza  

 
Seis cidades, três países e centenas de atletas associaram-se à 8ª Corrida Solidária Internacional Helpo. Em Moçambique participaram 

cerca de 600 jovens, provenientes de várias instituições e também filhos dos colaboradores do Millennium bim e da Seguradora Ímpar. 

 
Millennium bim apoiou 
corrida Helpo que se 
realizou em 4 cidades 
moçambicanas. Portugal e 
São Tomé e Príncipe 
associaram-se também à 
iniciativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerca de 600 crianças e 
jovens, incluindo filhos dos 
colaboradores do 
Millennium bim, 
participaram neste evento 
desportivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millennium bim reforça 
investimento no desporto, 
com especial incidência na 
área da formação. Um dos 
pilares que faz parte do 
posicionamento do Banco. 



 

 2 

 

O Millennium bim não podia deixar de se associar a mais esta acção de 

solidariedade. Um apoio que surge no âmbito do seu projecto de 

Responsabilidade Social “Mais Moçambique pra Mim”, que tem realizado 

uma forte aposta no desporto com especial incidência na área da 

formação das camadas mais jovens. Um dos pilares que faz parte do 

posicionamento do Banco. Este ano, o Millennium bim teve como 

parceiras nesta acção a Colgate que ofereceu um kit de higiene oral aos 

atletas de Maputo, e a Seguradora Ímpar que acautelou os seguros para 

os participantes nas quatro cidades moçambicanas.     

 

 

 

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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Media 

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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