
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

O Millennium bim realizou uma formação junto de 2.500 alunos e 48 

professores de forma a incutir nos mais novos uma tomada de consciência 

para o tema da poupança.  A iniciativa de âmbito nacional, acontece 

desde 2014. 

 

A formação foi conduzida por colaboradores do Millennium bim em 

parceria com as escolas e os seus professores. Decorreu em 35 

estabelecimentos de ensino de 5 províncias de norte a sul do país, 

nomeadamente Inhambane, Tete, Sofala, Nampula e Maputo. 

 

Durante as acções de formação, onde foram realizadas  diversas 

actividades alusivas à importância de poupar, os alunos tiveram ao seu 

dispor informação adaptada à sua idade sobre como poderão economizar. 

 

Neste âmbito, foi-lhes lançado o desafiado de responderem à seguinte 

questão: “Todos os dias consigo poupar, se…”. Este foi o mote para um 

conjunto alargado de acções que incluiram redacções, concepção de frases 

apelativas, assim como a criação de projectos onde o acto de poupar está 

presente.  

 

Esta acção culminou com um evento inserido nas celebrações do Dia 

Mundial da Poupança, celebrado a 31 de Outubro, na Escola Primária 

Completa 16 de Junho, na província de Maputo. Neste estabelecimento de 

ensino foram realizadas várias actividades onde as crianças foram 

estimuladas a fazer trabalhos criativos sobre o tema. Esta acção incluiu a 

pintura de um mural na escola, de telas, criação de mealheiros e de 

cartazes alusivos ao tema da poupança. 

 

  COMUNICADO DE IMPRENSA 

 1 de Novembro de 2017 

Dia Mundial da Poupança – Millennium bim estimula 
alunos e professores a poupar  

 
Actividade insere-se no programa de actividades do Banco de Moçambique a propósito das 

celebrações do Dia Mundial da Poupança. 

 

Formação será realizada 
junto de 2.500 alunos e 48 
professores em 5 províncias 
de todo o país 
 
 
 
 
 
Durante as acções de 
formação os alunos terão ao 
seu dispor informação 
adaptada aos mais novos 
sobre como poderão 
economizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Millennium bim pretende 
assim informar e 
sensibilizar os mais novos 
sobre a importância da 
poupança, de forma a 
promover a sua inclusão 
financeira na sociedade 
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O Millennium bim pretende, assim, informar e sensibilizar os mais novos 

sobre a importância da poupança, através da introdução de conceitos 

bancários e financeiros 

 

Esta iniciativa insere-se no programa de responsabilidade do Banco, ”Mais 

Moçambique pra Mim” que tem a educação como um dos seus pilares de 

acção. Recorde-se que neste âmbito, foi lançado em 2010 o projecto 

“Olimpíadas Bancárias Millennium bim”, que tem como objectivo 

contribuir para a educação e formação dos jovens moçambicanos através 

da introdução de conceitos bancários e de gestão de finanças pessoais que 

promovam a sua inclusão financeira na sociedade.    

 

 

 

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 1,7 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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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 
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