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Millennium bim volta a apoiar projecto
de pintura de caixotes do lixo
Projecto foi desenvolvido em parceria com o ISARC – Instituto Superior de Artes e Cultura

O Millennium bim, através
do seu programa de
responsabilidade social,
desenvolveu, uma vez
mais, com o ISARC, um
projecto de decoração e
pintura de caixotes do lixo
de Maputo

O Millennium bim e o ISARC - Instituto Superior de Artes e Cultura dão
continuidade ao projecto de decoração e pintura de caixotes do lixo na
cidade de Maputo, mantendo o seu compromisso de fomentar o espírito de
responsabilidade ambiental junto da comunidade.
Estes caixotes estão decorados com diferentes motivos alusivos à fauna,
cidadania, urbanismo e elementos da cultura tradicional moçambicana,
como é o caso da capulana.
À semelhança do que aconteceu no ano passado, a pintura e decoração foi
realizada por alunos do 2º ano, do curso de Artes Visuais, da Faculdade de

O projecto foi executado
por alunos do Curso de
Artes Visuais, da Faculdade
de Artes

Artes. Esta iniciativa permitiu aos estudantes utilizarem diferentes
materiais,

implementando

um

projecto cultural

com

impacto na

sociedade, o que enriquece o ensino, a aprendizagem e o próprio percurso
artístico destes jovens.
Instalados em jardins frequentados por muitas famílias que utilizam estas
áreas nos seus momentos de lazer, o Jardim dos Cronistas e o Largo das
Berlengas têm agora mais um motivo para serem um exemplo de respeito
pelos espaços públicos.

Os caixotes do lixo
encontram-se nos Jardim
dos Cronistas e no Largo
das Berlengas, e foram
decorados com pinturas
feitas a óleo com diferentes
motivos alusivos à fauna,
cidadania, urbanismo e
capulana

O ISARC é uma instituição pública de ensino superior que se dedica à
formação e investigação no domínio das artes e cultura.
O Millennium bim reforça assim o seu compromisso com a educação e com
a cultura, 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, uma das maiores redes de ATM e POS, e com o contributo dos seus 2.500 colaboradores
que servem mais de 1,6 milhões de clientes. O Millennium bim é o primeiro Banco moçambicano
presente no ranking dos 100 maiores Bancos de África, ocupando a 56.ª posição.
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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