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Mensagem do Presidente
“O meu desejo é que
se sinta encorajado
a ser nosso parceiro.
Da nossa parte estaremos
sempre focalizados
em corresponder
às expectativas que
a sociedade tem
de um grande Banco.”
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As transformações sócio-económicas ocorridas nos últimos anos têm
influenciado a atitude das empresas socialmente responsáveis na avaliação
da sua trajectória de criação de valor.
Se o sector privado conquistou um papel de destaque no desenvolvimento e
na criação de riqueza, assumiu também, a enorme responsabilidade de
construir a lógica de gerar lucro, distribuir riqueza e bem-estar, orientado
para um progresso social justo e sustentável.
Para o Millennium bim, sustentabilidade e desempenho são conceitos
mutuamente dependentes, de cuja complementariedade resulta um
desenvolvimento equilibrado e duradouro da empresa e, consequentemente
da sociedade em que se integra.
A actuação do Millennium bim no domínio da Responsabilidade Social
conjuga alguns princípios básicos que reflectem a cultura organizacional do
Banco:
Ser plural, isto é, entendemos que a empresa não deve reportar apenas aos
seus Accionistas, mas também aos seus funcionários, aos media, ao governo
e à sociedade civil.
Ser distributiva, a Responsabilidade Social deve ser um conceito presente em
toda a cadeia de relacionamento da empresa, através de relações comerciais
éticas com Clientes e fornecedores, conciliando práticas do negócio com os
interesses e qualidade de vida da comunidade e dos Clientes.
Ser sustentável significa pugnar por uma atitude responsável em relação a tudo
o que envolve a empresa e na adopção efectiva de práticas e comportamentos
susceptíveis de proporcionar um equilíbrio dinâmico e progressivo, visando
o fortalecimento de parcerias duráveis, que promovem um crescimento
sustentado e orientado da empresa e da comunidade que a envolve,
minimizando riscos futuros.
Ser transparente, através da publicação periódica do Relatório & Contas, dando
a conhecer a sua performance financeira e social, promovendo elevados
padrões de transparência na gestão das actividades do Banco e das actividades
financiadas, criando, sempre que possível, mecanismos de avaliação e de
medição dos impactos alcançados.
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A função social é entendida pelo Millennium bim como componente fundamental
da sua missão, o que se vem traduzindo, desde a sua fundação, na valorização dos
seus Colaboradores e no exercício da sua responsabilidade social perante a
comunidade na qual se insere e da qual faz parte.
Paralelamente, continuamos empenhados em aplicar os princípios da Iniciativa
Global Compact das Nações Unidas relativos às regras de boa conduta, com que
nos comprometemos já há alguns anos, procurando também a sua divulgação e
adopção por outros.
Dando sequência ao que o Millennium bim defende nesta matéria, no final de
2006 o Banco lançou o seu próprio programa de Responsabilidade Social,
designado “Mais Moçambique pra Mim”.
Consideramos ter dado um passo importante e decidido pelo carácter
estruturado e sustentação no tempo. Este programa tem nos três primeiros
anos a parceria da Fundação Lurdes Mutola e focalizará a sua acção em
projectos relacionados com a educação e o desporto infantil e juvenil.
Estamos certos de estar a potenciar o papel do Millennium bim neste domínio
e sabemos que estamos a fazer a diferença na concretização de projectos e
sonhos muito legítimos, mas definimos outras ambições, muito para além
daquilo que podemos fazer individualmente.
Traçámos os seguintes objectivos:
Cativar, atrair e envolver neste projecto de Responsabilidade Social todos
aqueles que nele se revejam e que queiram ser parceiros;
Sensibilizar outros actores do sector privado para que exerçam a sua
responsabilidade social de uma forma mais activa e integrada;
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Valorizar a vida e estimular nos moçambicanos a capacidade de sonhar, de se
superarem e de realizar sonhos;
Levar a cabo um projecto meritório que sirva de exemplo para a sociedade
civil, como algo de positivo, útil e necessário.
Este relatório regista várias iniciativas de cariz desportivo, humanitário e
cultural concretizadas pelo programa “Mais Moçambique pra Mim”.
Mas este “pequeno” relatório é de enorme importância para nós, pela
simples razão de que é o primeiro.
É que, como referimos no seu início, sabemos bem que “Toda a longa
caminhada começa sempre com o primeiro passo”.

Mário Machungo
Presidente do Conselho de
Administração do Millennium bim
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Actividade do Millennium bim
História
O Millennium bim nasceu de um acordo para uma parceria estratégica entre o Banco Comercial
Português, actualmente Millennium bcp, e o Estado Moçambicano, em 1995.
Desde então, a história do Millennium bim tem sido plena de significativas e profundas transformações que têm exigido o envolvimento de todos os seus Colaboradores para enfrentar os
desafios e responsabilidades que a lógica de mudança exige.
O Millennium bim reflecte a vitalidade do mercado financeiro nacional, espelhando a forte contribuição que este dá para o desenvolvimento nacional, não só financiando o investimento mas
também constituindo parcerias estratégicas em novos projectos, impulsionando novas tecnologias e
introduzindo novos produtos e serviços, que servem a estabilidade e o desenvolvimento do sistema
financeiro na prosperidade do País.
O Millennium bim, sempre com enfoque nos seus Clientes, desde o início que apostou na formação
e introduziu procedimentos e meios inovadores na forma de fazer Banca.
Em consequência, o Millennium bim tornou-se no maior Banco a operar no mercado nacional,
obtendo a preferência da maioria dos Moçambicanos. De igual forma, no sector segurador, a
Millennium seguros e a Impar são as maiores referências do mercado segurador nacional, por força
do profissionalismo e do conjunto de produtos e serviços que oferecem, ajustados à realidade
nacional.
A expansão da Banca Electrónica, a abertura de novos canais de comunicação entre o Millennium
bim e os seus Clientes e o desenvolvimento de produtos que vão de encontro à realidade própria
de Moçambique, são eixos que orientam a estratégia do Millennium bim.
“A vida inspira-nos” é mais do que um lema para o Millennium bim. É também um compromisso e
um programa de acção. Como uma agulheta de bússola a procurar o Norte que orienta o seu dia a
dia, o Millennium bim olha para o mundo que o rodeia e procura nele a inspiração para a sua acção,
de forma a que os seus produtos e serviços estejam síncronos com o presente e despertos para o
pulsar de um futuro sempre em mutação.
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Millennium bim hoje
A vitalidade demonstrada pelo Millennium bim assenta numa sólida plataforma construída ano após
ano, em que se superaram as dificuldades e se lançaram as bases do crescimento sustentado que se
vem verificando, notável não só pela refundação operada e adopção da marca Millennium bim, como
pela expansão da base de negócio, dos resultados alcançados e do alargamento da estrutura accionista.

Maior Grupo Financeiro Moçambicano
Com cerca de 400 mil Clientes e uma quota de mercado de cerca de 40%, o Millennium bim posicionou-se desde sempre como um Banco inovador na capacidade de satisfazer as necessidades dos seus Clientes,
marcando, em diversos períodos o ritmo de desenvolvimento do sector bancário em Moçambique.

Resultados líquidos de 2006 atingem 1.260 milhões de meticais
Este resultado representa um acréscimo de 243% face ao período homólogo. O Activo Total cresceu
23%, atingindo o valor de 24.705 milhões de meticais em 2006. O Crédito sobre Clientes (líquido)
cresceu 32% e o racio do Crédito Vencido sobre o Crédito Total situou-se em 1,3% (3,7% no ano
de 2005).

Cerca de 1.500 Colaboradores
A política de gestão de Colaboradores orienta-se pelo princípio de responsabilização, desenvolvimento de qualificações, reforço de competências e contínua preparação, por forma a que os Colaboradores possam responder aos desafios que forem surgindo, com qualidade e eficiência, motivação
e empenho, responsabilidade e realização humana.

A maior Rede Bancária em Moçambique
O Millennium bim dispõe de 79 balcões, 250 ATM’s Millennium bim e mais de 2.500 POS Millennium
bim, distribuídos de norte a sul do País, sempre com o objectivo de melhorar a acessibilidade e servir
melhor o Cliente.
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Actividade do Millennium bim

Marca Multinacional com experiência em 8 países
Presente na Polónia, Grécia,Turquia, Roménia, Moçambique, Angola, EUA e Portugal.

Distinguido como “Bank of the Year” pela revista The Banker
O Millennium bim foi distinguido durante 3 anos consecutivos pela prestigiada publicação do Grupo
Financial Times,“The Banker”, como “Bank of the Year”. A selecção da revista premeia a excelência entre
as instituições que lideram mundialmente a Banca comercial, reflectindo o reconhecimento da
comunidade financeira internacional.

A vida inspira-nos
Missão
Contribuir para a modernização e desenvolvimento do sistema financeiro e da economia
moçambicana, mediante a comercialização de produtos e serviços financeiros inovadores e
personalizados, concebidos para satisfazer a globalidade das necessidades e expectativas financeiras
de diferentes segmentos de mercado, com padrões de qualidade e de especialização superiores.

Compromisso
Todos os produtos e serviços oferecidos ao mercado destinam-se a produzir um efeito positivo, concreto e imediato na vida das pessoas que os contratam. A oferta de serviços e produtos do Banco
tem uma razão de ser exterior ao próprio Banco e só nessa medida se justifica. A vida dos Clientes
é a fonte de informação e o campo de investigação para os novos produtos e serviços capazes de
produzir crescentes níveis de satisfação e de apoiar a realização de projectos e ambições individuais
ou colectivas.

Programa de acção
Queremos apenas o melhor e consideramos que fazer melhor é sempre possível. Fazemos benchmark em todas as áreas para medirmos a qualidade do nosso desempenho e traçamos novas etapas
de aperfeiçoamento. Simplificamos sistematicamente os processos como requisito da eficácia e
aumentamos o valor efectivo do serviço prestado como garantia de rendibilidade crescente.Temos
o objectivo permanente de crescer e robustecer a nossa base operativa e de capital, porque
queremos oferecer o máximo nível de confiança a Clientes e Investidores.

Uma organização que se pugna pela transparência e pela confiança
Adaptando as melhores práticas internacionais ao nível da transparência e de corporate governance, o
Millennium bim promove igualmente as regras de boa conduta inseridas na Iniciativa Global Compact
das Nações Unidas, por forma a comprometer-se no desenvolvimento de uma sociedade mais justa
e solidária.
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A consciência de que a confiança na instituição é um pilar fundamental para que se atinjam os
objectivos a que esta se propõe, leva a uma reflexão profunda e constante sobre a melhor forma de
organização da sociedade e de criação de mecanismos de fiscalização e controlo que permitam
reforçar a sua credibilidade e solidez.
Neste sentido, o Millennium bim não só acompanha de perto os diferentes modelos, que a nível
nacional e internacional têm sido recomendados e implementados, como participa activamente na
extensa reflexão, que a vários níveis se encetou sobre as melhores práticas de governo societário.
Como resultado dessa reflexão, que pondera a dinâmica própria da vida societária e as
particularidades que o distinguem, o Millennium bim tem adoptado e continuará a adoptar as práticas
que contribuam para assegurar:
I. A transparência nas práticas de governação e processos de decisão;
II. A fiscalização e controlo independente da sua implementação; e
III. A participação efectiva e informada dos Accionistas na vida da sociedade.

Adesão a organismos de sustentabilidade e Responsabilidade Social
O Millennium bim participa activamente num conjunto de organismos e iniciativas de referência em
matéria de sustentabilidade e Responsabilidade Social, contribuindo ainda para a divulgação desta
temática. A nível internacional, é de realçar a adesão ao Global Compact das Nações Unidas e, a nível
nacional, à FEMA – Fórum Empresarial para o Meio Ambiente.
Global Compact das Nações Unidas
O Global Compact procura contribuir para a construção de um mercado global mais sustentável,
através da partilha de valores que permitam o acesso a oportunidades pelas populações mais pobres
e vulneráveis, solicitando às empresas aderentes que adoptem, apoiem e promovam na sua esfera de
influência um conjunto de valores-chave nas áreas dos Direitos Humanos, Normas Laborais,
Ambiente e Combate à Corrupção. Os princípios do Global Compact derivam de um conjunto de
Princípios Fundamentais como a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Declaração da
Organização Internacional de Trabalho sobre Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho, a
Declaração do Rio sobre o Ambiente e o Desenvolvimento e a Convenção das Nações Unidas
Contra a Corrupção.
FEMA – Fórum Empresarial para o Meio Ambiente
A FEMA tem como principais objectivos consciencializar a comunidade empresarial para o contínuo
melhoramento da qualidade do meio ambiente; servir de interlocutor do Governo em representação
do sector empresarial para assuntos de política ambiental; promover o interesse pela protecção do
meio ambiente e pela saúde pública; apoiar os sectores da agricultura, indústria, comércio, serviços e
suas associações, na resolução dos problemas ambientais.
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Millennium bim
Socialmente Responsável
Moçambique tem cerca de 19.500.000 habitantes, já foi considerado um dos países mais pobres do
mundo, mas, com o apoio da comunidade internacional e empresarial, tem vindo a alcançar um progresso notável desde o fim do conflito político em 1992.
Embora a situação económica e social esteja a melhorar significativamente, a maioria dos moçambicanos ainda vive em extrema pobreza.
Apesar da relativa estabilidade, Moçambique continua a necessitar de um elevado nível de empenho,
conjugado com trabalho árduo, e do apoio indiscutível da comunidade internacional e empresarial
para reduzir a pobreza, manter a estabilidade e promover o desenvolvimento humano de uma forma
sustentável.
A maior necessidade que Moçambique precisa de ver satisfeita, é, sem dúvida, o investimento no seu
capital humano, razão pela qual o Millennium bim acredita que este investimento passa pelo apoio
directo à área da Educação e do Desporto.
A educação em Moçambique está muito aquém de níveis satisfatórios. Em 1974 apenas 7% da
população moçambicana sabia ler e escrever. Em 1983 a taxa de alfabetização havia subido para os
28%.
Contudo, a guerra civil resultou na destruição de 50% das escolas e na morte de milhares de
estudantes e professores.
Embora, após o Acordo de Paz o cenário tenha melhorado significativamente, a taxa de alfabetização
ainda é muito baixa, 42% (homens 60% e mulheres 28%).
Estes números falam por si, sendo que todos nós, Governo, Comunidade Internacional, Comunidade
Empresarial e Sociedade Civil, somos responsáveis por garantir o futuro das crianças moçambicanas.
Os compromissos assumidos com a sociedade e o apoio à comunidade são uma consequência da
postura que caracteriza o Millennium bim em matéria de Responsabilidade Corporativa.
Para a concretização dos nossos objectivos, propomo-nos levar a cabo acções de Responsabilidade
Social de norte a sul do país nas áreas cívica/educativa, cultural e desportiva.
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O papel do Millennium bim
No domínio das acções de carácter social, o Millennium bim quer fazer o melhor, da melhor maneira,
privilegiando a educação, a cultura e o desporto, bem como a associação a movimentos de
solidariedade inquestionavelmente meritórios, impondo sempre uma postura positiva e alegre às
acções em que se envolver.

Objectivos
Quatro objectivos fundamentais são sempre considerados:
• Cumprir o nosso papel no domínio da acção social, focalizando-nos naquilo que é realmente
importante e onde podemos fazer a diferença;
• Disciplinar o orçamento e a resposta aos fluxos de solicitações de patrocínios, fechando-nos a
projectos isolados, de pouco mérito, sem possibilidade de mantermos um acompanhamento
eficiente e muitas vezes sem qualquer retorno;
• Transportar a marca do nosso lema em tudo o que fazemos e na forma como o fazemos,
expressando o nosso apreço pela vida, pela felicidade humana e pela alegria com que nos
movimentamos no território social;
• Orientar o nosso orçamento para projectos com continuidade, através dos quais possamos contribuir para um desenvolvimento sustentável, bem como medir o seu retorno e impacto.
Queremos, acima de tudo, levar a cabo um projecto meritório, que sirva de exemplo para a
sociedade civil como algo positivo, útil e necessário.
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Programa de Responsabilidade
Social “Mais Moçambique
pra Mim”
O programa de responsabilidade social “Mais Moçambique pra Mim” surge da vontade do Millennium
bim e da Fundação Lurdes Mutola em promoverem acções de apoio à Educação e ao Desporto
infantil e juvenil.
O programa pretende:
• Valorizar a vida e estimular nos moçambicanos a capacidade de sonhar, de se superar e de realizar
sonhos;
• Levar a cabo um projecto meritório que sirva de exemplo para a sociedade civil, como algo
positivo, útil e necessário;
• Sensibilizar outros actores do sector privado para que exerçam a sua responsabilidade social de
uma forma mais activa;
• Cativar, atrair e envolver neste projecto de Responsabilidade Social todos os parceiros
que nele se revejam.
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Porquê o Millennium bim e a Lurdes Mutola?
Porque partilhamos os mesmos valores e a mesma atitude perante a vida. A Lurdes Mutola
personifica o espírito de conquista, superação, perfeccionismo, luta, abnegação, sacrifício, humildade e
acima de tudo é uma vencedora.
A Lurdes Mutola:
• Teve um sonho;
• Teve capacidade de lutar para o alcançar;
• Acreditou “inabalavelmente” em si e nas suas capacidades;
• Dedicou-se totalmente àquilo em que acreditava;
• Demonstrou que quando as coisas dependem de nós tudo é possível, independentemente da
realidade em que estamos inseridos;
• Sabia que podia ser tão boa como as melhores, e nunca se deixou desanimar face às dificuldades
e obstáculos que enfrentou;
• Manteve-se fiel aos seus valores e às suas raízes;
• Jogou sempre limpo, vencendo pelas suas capacidades;
• Entende que, depois de chegar ao topo, a sua maior vitória /conquista será conseguir que mais
moçambicanos possam fazer o mesmo percurso;
• Não encara o topo como um ponto de chegada, mas sim como a partida para um novo desafio.
Quer utilizar tudo o que ganhou e aprendeu a promover o desenvolvimento das novas gerações,
criando condições e oportunidades para que também elas sonhem e lutem pelos seus objectivos.
Quer impulsionar uma nova geração de vencedores.
Tal como para o Millennium bim, a vida é para Maria de Lurdes Mutola uma fonte de inspiração.
Temos sede de viver e conquistar a felicidade e procuramos inspirar os outros a fazer o mesmo.
O Millennium bim e Lurdes Mutola pretendem continuar a inspirar a vida dos Moçambicanos com o
Projecto “Mais Moçambique pra Mim”.
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Programa de Responsabilidade Social “Mais Moçambique pra Mim”

Maputo
Carta de Natal 2006
Em Dezembro de 2006, o Millennium bim escreveu aos seus Clientes uma carta informando que a
verba normalmente destinada a brindes de final de ano seria integralmente canalizada para o
Programa de Responsabilidade Social que então o Millennium bim lançava, o “Mais Moçambique pra
Mim”, elegendo quatro instituições de apoio a crianças órfãs ou carentes, nomeadamente o Infantário
Provincial “Os Continuadores”, na Beira, a PFUNA – Associação de Apoio à Criança em Changalane,
o Infantário 1.º de Maio e a Casa da Alegria Missionárias da Caridade em Maputo.

Estimado Cliente,
Nesta quadra festiva, o Millennium bim pretende concretizar um sonho que, há algum tempo, vem assumindo como
prioridade: fazer sorrir e sonhar crianças a quem, até agora, a vida tudo negou.
O Millennium bim está empenhado em contribuir para que as crianças de Moçambique tenham uma vida mais
digna, abrindo-lhes novos horizontes e ajudando-as a descobrir o seu espaço de felicidade e a marcar o seu lugar
no Mundo.
E, como em tudo o que fazemos, apostamos nos nossos Clientes. Queremos vê-los partilhar connosco este momento e permitir-lhes contribuir para a concretização deste nosso sonho!
Porque sabemos que comunga dos objectivos do Millennium bim e, acima de tudo, valoriza a estima que temos por
Si, tomámos a liberdade de o envolver nesta nossa acção, canalizando a parte do orçamento que, todos os anos,
nesta altura usávamos para lhe enviar uma pequena lembrança, para auxiliar quatro instituições de apoio a crianças
órfãs ou carentes: o Infantário Provincial “Os Continuadores” na Beira, a PFUNA - Associação de Apoio à Criança
em Changalane, o Infantário 1º de Maio e a Casa da Alegria Missionárias da Caridade em Maputo.
Tornámo-lo, assim, também a si, embaixador desta causa, substituindo o simbolismo que para si teria a nossa oferta
pela alegria, sorriso e esperança destas crianças!
Esta acção insere-se no projecto “Mais Moçambique Pra Mim” que o Millennium bim vem desenvolvendo em parceria com a Fundação Lurdes Mutola, que privilegia as causas que celebram a vida e a alegria de viver.
Estamos empenhados em prosseguir o sonho que, com a sua contribuição, agora se mostra concretizável. E, porque
sabemos que este sonho passou a ser também seu, iremos, ao longo do ano de 2007, dar-lhe noticias sobre os
mesmos.
Queremos ouvi-lo, a Si e a todas as crianças de Moçambique, dizer que o Millennium bim é muito mais do que um
banco pra mim!!!

Mário Fernandes da Graça Machungo
Presidente do Conselho de Administração
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Casa da Alegria Missionárias de Caridade em Maputo

Alguns dos produtos oferecidos na Casa da Alegria

Oferta de alimentos e artigos de higiéne no Infantário 1.º Maio

PHUNA – Associação de Apoio à criança: entrega de material de escritório

Visita às instalações do Infantário 1.º de Maio, em Maputo
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II Torneio Mini basquete Millennium bim de Maputo
O Torneio Mini basquete Millennium bim iniciou-se em Julho de 2006, em Maputo, com a realização
do I Torneio Millennium bim Maputo, o qual envolveu cerca de 400 crianças de escolas e bairros da
cidade de Maputo.
Este projecto é uma iniciativa que resulta de uma parceria entre o Millennium bim e o Clube
Ferroviário de Maputo, em colaboração com as escolas, clubes e bairros e enquadra-se num
ambicioso programa que aposta na revitalização do basquetebol infantil.
A grande aposta deste torneio é a promoção da prática desportiva entre crianças dos 8 aos 12 anos,
designadamente através da implementação de um programa de revitalização do basquetebol que
contará com uma série de actividades desportivas.
Este projecto incluiu ainda a formação de monitores para garantir, por um lado, o espírito que se
pretende ter com este tipo de actividade e, por outro lado, para que o jogo tenha alguma qualidade
do ponto de vista técnico.
No âmbito deste torneio foram reabilitados dois campos de basquetebol e construído um novo de
raíz no Clube Ferroviário de Maputo, local onde decorreu o torneio.
O Millennium bim, em parceria com o Ferroviário de Moçambique, a Fundação Lurdes Mutola e a
Compal, organizou, em 2007, o 1I Torneio de Mini basquete Millennium bim de Maputo.
Este II Torneio decorreu durante nove semanas e movimentou cerca de 530 crianças, repartidas por
44 equipas, 22 masculinas e 22 femininas, com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos.

Instituições envolvidas no projecto:
• Ministério da Educação e Cultura;
• Ministério da Juventude e Desportos;
• Millennium bim e Fundação Lurdes Mutola através do Programa “Mais Moçambique pra Mim”;
• Clube Ferroviário de Maputo;
• Escolas Primárias e Secundárias participantes no Torneio.
Ao tornar possível a prática deste desporto nas escolas estamos a proporcionar às crianças a prática
de um vasto conjunto de actividades motoras que lhes permitem o acesso a novos conhecimentos
e vivência e a fomentar atitudes de empenho, perseverança, esforço e autodisciplina, imprescindíveis
num processo de desenvolvimento integral em que o aperfeiçoamento e a superação são um desafio
constante.
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Uma Cidade Limpa pra Mim – Maputo
Este projecto consiste em sensibilizar, através de alunos de Escolas Secundárias, a sociedade civil a
valorizar e conservar os espaços públicos, assim como promover bons hábitos de higiene nos seus
bairros, através de um serviço comunitário nos bairros em questão.
Participaram neste projecto cinco escolas secundárias da cidade de Maputo, onde durante quatro
semanas, sempre aos Sábados, 250 alunos estiveram espalhados pela cidade de Maputo, em locais
pré-definidos, limpando ruas, reabilitando jardins, pintando muros da escola, entre outras actividades.
Deste modo, esta iniciativa abriu a possibilidade de reabilitar os espaços contíguos às escolas, assim
como envolver o bairro em acções de reabilitação, limpeza e manutenção dos espaços públicos.
Este projecto tem duas vertentes, a sensibilização da comunidade e dos jovens para o seu papel
social, por um lado, e o apoio às escolas no suprimento das suas necessidades mais urgentes, por
outro. Os alunos ofereceram trabalho voluntário à comunidade e em troca o “Mais Moçambique pra
Mim” beneficiou a sua escola com obras de reabilitação, previamente, por eles, identificadas como
prioritárias.
Como recompensa pelo trabalho realizado a favor da comunidade, e pelo facto de terem atingido
os objectivos a que se propuseram nas suas actividades de limpeza, o “Mais Moçambique pra Mim”,
ofereceu a cada uma das escolas, as seguintes benfeitorias:
• Escola Secundária de Lhanguene: colocação de uma rede de segurança e de dois holofotes;
• Escola Secundária Francisco Manyanga: mobiliário para a biblioteca da escola;
• Escola Secundária Estrela Vermelha: reabilitação do campo desportivo multiusos;
• Escola Secundária Josina Machel: reabilitação do campo desportivo multiusos;
• Escola Secundária 1.º Ciclo da Polana: material didáctico para o laboratório da escola.
Este foi um projecto piloto que abrangeu numa 1.ª fase apenas cinco escolas secundárias da cidade
de Maputo, mas que será futuramente estendido a outras escolas.

Instituições envolvidas no projecto:
• Ministério de Educação e Cultura, através do Projecto “Olhar de Esperança”;
• Concelho Municipal;
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• Escola Secundária Francisco Manyanga;
• Escola Secundária Estrela Vermelha;
• Escola Secundária Josina Machel;
• Escola Secundária 1.º Ciclo da Polana;
• Escola Secundária de Lhanguene;
• Millennium bim e Fundação Lurdes Mutola, através do Programa “Mais Moçambique pra Mim”.
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Gaza
Apoio a quatro Escolas Primárias da Cidade do Xai-Xai
Coca Missava, Amílcar Cabral, Unidade 11, Patríce Lumumba
Após a visita às Escolas Coca Missava, Amílcar Cabral, Unidade 11 e Patríce Lumumba, e respondendo
a uma das grandes necessidades identificadas pelos seus responsáveis, nomeadamente a falta de
mobiliário para os blocos administrativos, foram entregues a cada uma das escolas três armários, duas
secretárias e quatro cadeiras.
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Infantário Provincial do Xai-Xai

Centro de Apoio à Velhice de Chongoene

Centro de Apoio à Velhice de Chongoene

Escola das Irmãs Dominicanas de Sena

Escola das Irmãs Dominicanas de Sena
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Escola das Irmãs Dominicanas de Sena, Xai-Xai
A Escolinha do André é o nome do estabelecimento de ensino gerido pelas Irmãs Dominicanas de
Santa Catarina do Sena.
Actualmente, esta escola acolhe 160 crianças repartidas pela pré-primária e o ensino básico, que vai
da 1.ª à 5.ª classe. A todas elas, a escola fornece duas refeições por dia.
Nos tempos livres, os meninos participam em pequenos cursos de formação que iniciam na
aprendizagem de cestaria, costura, batik, carpintaria tradicional, higiene, entre outros.
A pedido da escola, foram oferecidos trinta cobertores que fazem parte dos presentes de Natal, a
serem distribuídos pelas crianças.

Infantário do Xai-Xai
O Infantário Provincial é um centro vocacionado para o acolhimento imediato de crianças que se
encontram em situação de grande risco de vida.
Actualmente, alberga 34 crianças órfãs e desamparadas, de todas as idades. O grande objectivo deste
infantário é encontrar a família biológica destas crianças e quando chegam à idade de frequentar a
escola, todas elas são encaminhadas para o ensino público.
É necessário melhorar as condições em que estas crianças vivem, naquela que é a sua casa.
Assim, e respondendo a uma das grandes dificuldade sentidas neste Infantário, foram entregues sofás
e uma televisão para a sala de convívio, uma mesa de jantar e um louceiro para a sala de jantar e
cobertores e roupa de cama para os dormitórios.

Centro de Apoio à Velhice de Chongoene – Xai-Xai
Neste centro moram cerca de 40 idosos. São muitos os motivos pelos quais aqui se encontram a
residir, nomeadamente porque são vítimas de guerra, acusados de feitiçaria ou porque não têm
familiares.
Com o objectivo de melhorar as condições de habitabilidade dos residentes deste centro, procedeu-se à oferta de mobiliário (sofás, cadeiras, camas, móveis), cobertores e roupa de cama.
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Sofala
1 Torneio de Mini basquete Millennium bim da Beira
O Millennium bim, em parceria com o Ferroviário da Beira, a Fundação Lurdes Mutola e a Western
Union, organizou o 1 Torneio de Mini basquete Millennium bim da Beira.
O Torneio decorreu no campo do Clube Ferroviário da Beira, de 21 de Julho a 25 de Agosto.
Durante seis semanas de competição, brincadeira e muito desportivismo, cerca de 160 crianças
participaram no torneio, distribuídas por 16 equipas, 8 masculinas e 8 femininas, com idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos, oriundas de várias escolas da Cidade da Beira.
Os dois campos do Ferroviário da Beira, onde se disputaram os torneios, sofreram obras de
reabilitação.
Ainda, no âmbito desteTorneio foram reabilitados três campos de Mini basquete, em três escolas da Cidade
da Beira: Escola Secundária do Estoril, Escola Completa dos Pioneiros e Escola Completa 12 de Outubro.
Foram ainda oferecidas bolas, equipamento e tabelas de basquete às três Escolas-alvo de reabilitação.
Assim, com a realização destes Torneios pretende-se, por um lado, proporcionar aos jovens a prática
de uma modalidade desportiva com muitos adeptos em Moçambique e, por outro, criar condições
para que esta seja praticada no seu recinto escolar em condições condignas.

Infantário Provincial “Os Continuadores” – Beira
O Infantário Provincial “Os Continuadores” é um centro vocacionado para o atendimento e acolhimento imediato a crianças que se encontrem em situação de grande risco de vida. Encontra-se
sob tutela do Ministério da Mulher e Acção Social, representado na Província de Sofala pela Direcção
Provincial da Mulher e Acção Social.
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O Infantário presta atendimento provisório a crianças, dos 0 aos 7 anos de idade, durante 24 horas
por dia e durante todos os dias do ano. As actividades são planeadas e orientadas de forma a garantir
a sobrevivência e a melhoria da qualidade de vida das crianças, tanto a nível interno como
comunitário.
O “Mais Moçambique pra Mim”, em 2007, construiu um economato, um alpendre e um muro que
separa a área de lazer da área que dá acesso à entrada a pessoas estranhas ao Infantário.
A escolha destas áreas prioritárias de actuação prende-se com as necessidades sentidas pelo infantário.

ASEM – Associação a Favor da Criança Moçambicana – Beira
A ASEM – Associação a Favor da Criança Moçambicana, é uma ONG, fundada em Genebra, em
1991, por Barbara Hofmann e localizada na cidade da Beira.
O trabalho da ASEM consiste em acolher e apoiar crianças e jovens órfãos, vítimas de abandono e
maus tratos, tendo como ideia transversal que o trabalho desta Instituição deve ter em conta que
todas as crianças deverão ser apoiadas sempre de acordo com as suas tradições, crenças e como
objectivo a sua inserção na família.
A ASEM possui dois centros:
• Centro de Macurungo, que tem uma Escola Primária com 600 crianças, da 1.ª à 5.ª classe e ainda
100 alunos no regime de ensino para adultos. Neste centro existe ainda uma Escola de Formação,
com ensino de corte e costura, de artesanato (tapeçaria e cestaria) e educação musical.
• Centro da Manga, com uma escola primária com 520 alunos, da 1.ª à 7.ª classe. Possui, igualmente,
uma Escola de Formação, com ensino de corte e costura, de artesanato (tapeçaria e cestaria),
educação musical e teatro.
A abertura destes dois centros (1993 e 1998) contribuiu significativamente para a redução do
número de crianças de rua na Cidade da Beira.
Desde o início, o objectivo destes centros foi, para além de dar comida e educação a estas crianças,
o de criar também condições para que estas se tornem adultos responsáveis.
De Janeiro de 2006 a Janeiro de 2007, o Millennium bim apoiou esta instituição pelo seu papel
meritório no combate à exclusão social de crianças e jovens. Foram distribuídos 5.000 calendários
em formato de mealheiro com o objectivo de sensibilizar e alertar o público em geral e os Clientes
Millennium bim em particular, para a importância do seu contributo no sucesso desta campanha.
Em 2007, o “Mais Moçambique pra Mim” ofereceu material escolar para as duas escolas da ASEM.
Em parceria com a Cimentos de Moçambique, foram oferecidas 350 toneladas de cimento à ASEM.
Em resultado da parceria com a Cimentos de Moçambique, foi entregue a 1.ª casa a um dos alunos
da escola do Centro da ASEM de Macurungo.
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A casa localiza-se na zona da Munhava Central, Beira, e surge no âmbito do projecto desenvolvido
pela ASEM que consiste em inserir as crianças órfãos nas suas famílias, que depois continuam a ser
amparadas pela ASEM através da oferta de comida, de material escolar e, neste caso concreto, com
a construção de uma casa para a família.

Furo de água em Sofala
Para fazer face a um dos maiores problemas existentes no território moçambicano, a falta de água,
o Millennium bim em parceria com a Western Union, ofereceu um furo de água em Dondo na
província de Sofala, melhorando assim a vida pessoal e social de várias famílias.
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Manica
Escola Secundária Vila Nova do Chimoio
O “Mais Moçambique pra Mim” ofereceu um edifício com o respectivo mobiliário para a futura
biblioteca da Escola Secundária de Vila Nova de Chimoio.
Este estabelecimento de ensino é frequentado por mais de 6.800 alunos da 8.ª à 10.ª classe,
repartidos pelo ensino diurno e nocturno.
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Zambézia
Mesa de São Lázaro – Quelimane
A mesa de São Lázaro é um projecto que surge da vontade de um grupo de pessoas que se juntaram
para dar algum conforto a crianças desamparadas, com idades entre os 0 e os 12 anos. Estas crianças
sofrem de má nutrição, doenças crónicas e infecto-contagiosas, órfãs e abandonadas devido a
incapacidade por doença dos pais.
Actualmente fornecem três refeições por semana a trinta crianças.
Em Julho de 2006, adquiriram um terreno de 2.437 m2 e com a ajuda de pessoas singulares construíram um alpendre de paus, coberto com chapas de zinco, onde servem as refeições. Em
simultâneo, estão a construir um edifício com oito quartos, um arrumo e duas casas de banho, construção esta que faz parte de um projecto de três edifícios, dois para dormitório e um para refeitório,
para o qual já têm as devidas aprovações.
O “Mais Moçambique pra Mim” quis contribuir para o sucesso deste projecto e construiu o bloco
destinado à sala de refeições, cozinha, despensa e varanda, assim como o refeitório com todo o
equipamento necessário para confeccionar e servir as refeições.

Aldeia da Paz – Quelimane
A Aldeia da Paz é um projecto de apoio a crianças desfavorecidas com idades compreendidas entre
os 0 e os 16 anos, que pertence à Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada
Conçeição.
O “Mais Moçambique pra Mim” ofereceu a estas crianças uma televisão, um leitor de DVD e filmes,
contribuindo deste modo para enriquecer os seus momentos de lazer.
As crianças aqui residentes são, na sua maioria, abandonadas pelas suas famílias devido a situações de
extrema pobreza e morte dos seus pais, frequentemente em consequência do SIDA.
Actualmente a Aldeia da Paz acolhe mais de 100 crianças, dando-lhes um lar, alimentação e
escolaridade.
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Lar e alimentação são as prioridades desta comunidade
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Cabo Delgado
Jardim Infantil de Pemba
O Jardim Infantil de Pemba, tutelado pelo Ministério da Mulher e Acção Social, é o único
estabelecimento de ensino pré-primário da cidade de Pemba. Apesar de ter capacidade apenas para
150 crianças, acolhe neste momento 236, com idades compreendidas entre os 2 e os 5 anos de
idade.
O Millennium bim ofereceu a este estabelecimento de ensino um portão e colocou uma rede
protectora à volta da piscina, que se encontra desactivada, contribuindo deste modo para a segurança
das crianças.
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O Millennium bim tem respondido sempre aos apelos do Governo, ONG’s e Sociedade Civíl, no que
concerne às calamidades que o país tem vindo a sofrer, nomeadamente:

Donativo para as vítimas do ciclone Fávio
O Millennium bim efectuou em Março de 2007 uma doação à Cruz Vermelha de Moçambique para
o apoio às vítimas do ciclone tropical Favio, ocorrido a 22 de Fevereiro em Vilanculos, província de
Inhambane, devastando vastas áreas da região.
O Millennium bim não podia ficar indiferente a este acontecimento e para isso escolheu uma instituição que melhor pudesse apoiar as vítimas no terreno: a Cruz Vermelha de Moçambique. A
Responsabilidade Social do Banco não se limitou a esta doação de fundos. O Millennium bim criou
também uma linha de crédito bonificada de apoio a Clientes e Colaboradores afectados por esta
tragédia.

Apoio às vítimas das Cheias
No dia 14 de Março, foi entregue na Cruz Vermelha de Moçambique o fruto de uma campanha
interna de angariação de roupas e artigos alimentares.
Esta iniciativa resultou da consternação dos Colaboradores do Millennium bim face aos efeitos das
cheias que provocaram dezenas de milhares de desalojados na província da Zambézia.
Durante duas semanas, os Colaboradores do Millennium bim fizeram uma recolha de roupas, sapatos
e arroz, para se solidarizarem com as vítimas das cheias que se verificaram em todo o País. Para fazer
chegar esta ajuda às populações afectadas, o Millennium bim optou pela entrega dos artigos à Cruz
Vermelha de Moçambique, que se responsabilizou pela distribuição no terreno.

Apoio às vítimas do Paiol – Malhazine
Na sequência da explosão no paiol de Malhazine, o Millennium bim ofereceu 25 cadeiras de rodas
dobráveis para adultos, sete cadeiras de rodas dobráveis para crianças e 18 pares de muletas de
alumínio reguláveis às vítimas internadas no Hospital Central de Maputo que sofreram amputações,
como consequência desta tragédia.
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Infantário 1.º de Maio – Maputo
O Infantário 1.º de Maio, situado na Avenida Eduardo Mondlane, em Maputo, alberga crianças dos 0
aos 5 anos.
Em Abril, e em resultado das explosões do Paiol, a situação deste Infantário agravou-se, já que foram
muitos os bebés que aqui foram colocados até a sua situação familiar estabilizar.
Para minimizar as dificuldades deste infantário, os Colaboradores do Millennium bim, lançaram uma
campanha interna denominada “Vamos Fazer Sorrir” e mais uma vez a resposta foi imediata, já que
foram muitos os produtos alimentares oferecidos a este Infantário (latas de leite em pó, papas, bolachas, entre muitos outros produtos).

Patrocínios
Beneficiência
Não obstante ter eleito a Educação e o Desporto infanto-juvenil no seu programa de
Responsabilidade Social “Mais Moçambique pra Mim”, o Millennium bim, ciente que a sua intervenção
é determinante para o aprofundamento da consciência social dos actores económicos
moçambicanos, desenvolve também uma política activa de patrocínios, donativos e mecenato, que
abrange essencialmente a área da solidariedade social.
As áreas de Beneficiência, Educação, Cultura, Saúde e Desporto são as áreas que o Millennium bim
mais tem apoiado.

ACRIDEME – Associação de Pais e Amigos da Criança Deficiente Mental
A ACRIDEME é uma associação sem fins lucrativos que apoia crianças com paralisia cerebral, síndrome de down, atraso mental e epilepsia. O apoio a esta associação traduziu-se no apetrechamento
da carpintaria e do atelier de costura desta associação.
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Apoio à instituição KULIMA
A KULIMA é um Organismo para o Desenvolvimento Socio-Económico Integrado, que opera na
zona periférica da Cidade de Maputo desde 1980, num programa de apoio a crianças em situação
difícil (crianças de rua), prestando forte atenção à integração escolar, familiar e à defesa da sua saúde.
O apoio a este projecto está direccionado para as áreas de educação e desporto, e beneficia
directamente 65 crianças e indirectamente 150 crianças e adolescentes.

Fundação Lusalite Vida
Oferta de mobiliário de escritório à Fundação Lusalite Vida, uma instituição de cariz social, que tem
como objectivo melhorar a qualidade de vida das famílias residentes na área da fábrica da Lusalite.

Lar da Terceira Idade no Bairro de Magoanine
Respondendo ao pedido efectuado pelo Gabinete da Esposa do Presidente do Munícipio de Maputo,
o Millennium bim contribuiu para a construção de um lar da Terceira Idade no Bairro de Magoanine,
com capacidade para 75 pessoas.

Fundação Joaquim Chissano
Apoio financeiro para a implementação de uma acção denominada “Natal Feliz”, destinada aos mais
necessitados na cidade de Maputo.

Educação
Instituto Missionário Filhas de S. Paulo
Oferta de dois computadores e uma impressora para a sala de leitura e biblioteca do Centro
Cultural, aberto ao público.

Prémios Universitários
Oferta de um prémio monetário ao melhor Aluno do Curso Ciências Sociais do ISCTEM.
Oferta de um prémio monetário ao melhor Aluno do Curso de Administração e Gestão do ISPU.
Oferta de um prémio monetário ao melhor Aluno de Ciências da Comunicação do ISPU.
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Donativo à Cruz Vermelha – Ciclone Favio

Donativo à Cruz Vermelha – Vitímas das cheias

Apoio ao Hospital Central de Maputo – Vitímas do Paiol
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Festividades do Dia Mundial da Criança
No âmbito das festividades do Dia Internacional da Criança e do Dia Internacional da Criança
Africana, foram distribuídos estojos escolares por escolas primárias e outras instituições ligadas à
promoção do ensino para crianças desfavorecidas.

Associação Kanimambo
Patrocínio na aquisição de equipamento e material escolar diverso.
A Associação Kanimambo é uma ONG moçambicana que tem como objectivo a promoção do
desenvolvimento comunitário, actuando na procura de bolsas de estudo para crianças desfavorecidas
e realizando actividades produtivas e construção de infra-estruturas sociais.

Cultura
Photo Festa – III Encontro Internacional de Fotografia
Durante três semanas, várias exposições de obras de fotógrafos nacionais e estrangeiros estiveram
expostas em diferentes espaços e galerias da cidade de Maputo.
Para além das exposições, o programa contemplou outros eventos ligados ao tema, como debates,
seminários, ateliers, projecções audiovisuais ao ar livre nos bairros, apresentações de video e cinema,
visitas guiadas a escolas entre outras actividades, sempre com o objectivo de dar a conhecer a fotografia Moçambicana num contexto nacional e reforçar a sua projecção a nível internacional.

Sonata a Três Mãos
Exposição que juntou três gerações de artistas plásticos: Malangatana Ngwenha, Mieke Oldenburg e
Gemuçe.
Na opinião dos artistas participantes, “Sonata a três Mãos” é acima de tudo um espelho da nossa
relação humana, do passado, do presente e do futuro.

Grupo Teatral Búfalo e Watsongo
Apoio monetário para a realização de uma acção de angariação de fundos a favor de crianças
desfavorecidas
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Saúde
Olhos de Moçambique 2006
Este projecto foi realizado em parceria com a Fundação do Banco Sabadell de Espanha tendo como
objectivo o apoio financeiro para a formação de profissionais Moçambicanos na área de oftalmologia
(cirúrgia) e realização de operações gratuitas na província de Inhambane.
O Millennium bim procurou, através deste apoio, sensibilizar a opinião pública para o problema da
cegueira, que tem graves consequências na vida pessoal, social e económica de um indivíduo,
limitando as suas possibilidades de educação, auto-suficiência, afectando também a sua família e
comunidade. Sendo importante que a sociedade civil seja um vector de sensibilização e apoio ao problema, prevenindo-se através de bons hábitos de higiene ocular e através de consultas de rotina.

Dia Mundial do Coração
Patrocínio para a realização de um programa “Que Idade tem o teu Coração”, no âmbito das
comemorações do Dia Mundial do Coração.

Millennium bim apoia projecto “MUDAR”
O Millennium bim em parceria com os Médicos do Mundo e a Cooperação Canadiana apoiou a
realização de um filme no âmbito do projecto MUDAR, que tem como objectivo a educação de
jovens do distrito da Namacha na área de HIV/SIDA.
Este filme educativo, produzido nas comunidades e escolas de Mafuiane, Mahelane e Changalane do
Distrito da Namacha, procura transmitir informação sobre comportamentos seguros e
comportamentos de risco na população mais jovem, assim como ensinar atitudes e práticas correctas
no âmbito da Saúde Sexual e Reprodutiva aos encarregados de educação e à comunidade.

Desporto
Campeonato de Futsal Western Union – Millennium bim
O campeonato realizou-se no pavilhão do Maxaquene, em Maputo, durante 14 fins-de-semana, com
a participação de 15 equipes, 8 masculinas e 7 femininas.
Tratou-se de uma organização do Millennium bim na qualidade de Agente da Western Union em
colaboração com a Associação de Futebol da Cidade de Maputo.
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TIMBA – Torneio Internacional de Maputo de Bola ao Ar
Apoio monetário para realização do Torneio Internacional de Basquetebol de veteranos em Maputo,
realizado no Pavilhão da Académica.

Torneio Internacional de Basquetebol Veteranos
Apoio às equipas Moçambicanas de Basquetebol que participaram no Torneio Internacional
Basquetebol Veteranos, realizado em Joanesburgo.

15 km Millennium bim
O Millennium bim organizou, pelo 2.º ano consecutivo, em Maputo, a prova de atletismo “15 Km
Millennium bim”.
O evento, organizado em parceria com a Associação de Atletismo de Maputo, tem como objectivo
promover e dinamizar a prática do atletismo. Participaram neste evento cerca de 300 atletas, distribuídos em cinco categorias, nomeadamente juvenis, populares, veteranos, federados e deficientes
em triciclo.

1.º Festival da Baía
Apoio ao 1.º Festival da Baía – Regata à Vela, onde participaram 120 embarcações de pesca artesanal,
das quais 30 patrocinadas pelo Millennium bim.
O Millennium bim, inspirado no conceito “Mais Mar pra Mim”, beneficiou as famílias de mais de 100
pescadores, oferecendo velas para os respectivos barcos e redes de pesca.

Millennium bim Social nc:Miolo

08/09/05

15:09

Page 55

Corrida “15 Km Millennium bim”

Corrida “15 Km Millennium bim”

Corrida “15 Km Millennium bim”

Festival da Baía

Festival da Baía

Festival da Baía

Millennium bim Social nc:Miolo

56

08/09/05

15:10

BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A.

Page 56

Relatório de Sustentabilidade 2007

Agradecimentos

Millennium bim Social nc:Miolo

08/09/05

15:10

Page 57

Millennium bim Social nc:Miolo

58

08/09/05

15:10

BIM – Banco Internacional de Moçambique, S.A.

Page 58

Relatório de Sustentabilidade 2007

Agradecimentos
– Fundação Lurdes Mutola
– Clube Marítimo
– Cimentos de Moçambique
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– Concelho Municipal da Cidade de Maputo
– Escola Primária Completa Coca Missava
– Escola Primária Completa Amílcar Cabral
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– Western Union
– Escola Secundária Vila Nova de Chimoio
– Mesa de São Lázaro
– Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição
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– Hospital Central de Maputo
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– Fundação Joaquim Chissano
– Instituto Missionário Filhas de São Paulo
– ISPU – Instituto Superior Politécnico Universitário
– ISCTEM – Instituto Superior de Tecnologias de Moçambique
– Associação Kanimambo
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– Fundação bcp
– Fundação do Banco Sabadell de Espanha
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